S EPA R ATUTS TI LLI NG

Leve tradisjonen!
Utstilling om Buekorpsenes Dag som hvert 4. år
er en mønstring av byens buekorps. Bilder og film
fra Buekorpsenes Dag 31. mai i år.
FRA 15. MARS TIL 14. DESEMBER 2014

Høstens program i Buekorpsmuseet
Kulturnatt i Buekorpsmuseet

Fredag 12. september blir museet åpent fra kl 18 til kl 00.
Vi har følgende program for kvelden:
Kl 18.15: Hva er det som er så viktig med buekorps?
Foredrag ved Per Hagelien. Kl 19.30: Bokslepp. Brettebok fra
Buekorpsenes Dag 2014 overrekkes byens buekorpssjefer.
Kl 21.00: Hva er det som er så viktig med buekorps?
Foredrag ved Per Hagelien. Kl 22.00: Bryggesjauerne fra
Dokkeskjærskaien underholder med bergensviser.
Kl 23.00: Omvisning. Velkommen til kulturnatt!

ÅPNINGSTIDER:

Hver lørdag og søndag
kl 12.00–15.00
Høstens program, se baksiden

Buekorpsslagene – et skråblikk på
buekorpshistorien
Tirsdag 21. oktober kl 19 vil Jostein Sørensen dele sine
betraktninger med oss, om de mange buekorpsslagene på
1800-tallet. Nygårdsslaget er et av de mest kjent, men det har
vært mange langt større. Hva var årsaken til slagene og hva
lå bak? Hvem vant og hvem tapte? Hvordan er slagene omtalt
og bedømt i ettertid? Jostein Sørensen har skrevet flere bøker
bl.a. om «Nøstets Batalion», «Fritt vår stolte frie fane» og
«Sanger til Fjeldet Bataljon». Til våren vil han gi ut boken
om Ladegaardens Bataljon i regi av Buekorpsmuseet.
Foredraget varer ca. 45 minutter, deretter en kaffepause,
før foredragsholder svarer på spørsmål.
Påmelding til post@buekorps.museum.no

100 ting i Buekorpsmuseet
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Lørdag 8. november kl 13. Einar Langlo, formann i
Buekorpsmuseet gjennom mange år, fikk i vår utfordring
fra styret i museet om å velge hundre ulike ting fra samlingen,
som vi ville gi spesiell oppmerksomhet. På sitt vis representerer
disse gjenstandene museet og buekorpsenes historie frem til
i dag. Gjenstandene vil publikum møte i Buekorpsmuseets
faste utstilling. Einar Langlo har i samarbeid med Eilif Jansen,
viseformann i museet skrevet tekster om gjenstandene, som
nå er blitt bok.
Velkommen til boklansering i Buekorpsmuseet.

