Rostadstugu, Rollag bygdetun. Foto: Bjørn Johnsen

Velkommen til

Numedal Middelalderdalen
En natur og kulturhistorisk perle sentralt på Østlandet
Legg turen gjennom storslått natur langs Numedalslågen fra Kongsberg til Hardangervidda
gjennom det dalføret i landet med flest tømmerbygninger fra middelalderen. I noen av de nærmere
50 private bygningene og 4 stavkirkene kan man oppleve flere hundre år gammel byggeskikk og
unik middelalderkunst. Her kan du se og kjenne historiens sus i bygninger, vakkert kulturlandskap
og uberørt natur.
Middelalderuka
Hver sommer arrangeres det middelalderuke med et mylder av natur- og kulturopplevelser langs
hele dalføret. Årets Middelalderuke arrangeres fra 24. - 31. juli 2011.
Besøk stavkirker, bygdetun og private middelalderbygninger i Middelalderuka
Stavkirker og bygdetun er åpne for omvisning i Middelalderuka, og du kan oppleve aktiviteter,
konserter og fortellerkvelder med historisk ramme og atmosfære. Vangestadloftet i Flesberg,
Alfstadloftet i Rollag og middelaldergårdene Søre Kravik og Mellom Kravik i Nore er åpne hver
dag. Her kan du oppleve de karakteristiske loftene (stabburene) med sine dekorative utskjæringer og særegne historie.
Mer informasjon om arrangementene finner du på: www.visitmiddelalderdalen.no

SØNDAG 24. JULI

Kl. 10.00

KLØVTUR - Vegglifjell
Tur med hest og kløv i fjellet. Oppmøte ved Veggli fjellstue. Turen
går mot Daggrø og tilbake til fjellstua, tar ca 5-6 timer. Ta med
mat og drikke. Pris kr 200,-

Kl. 11.00

MESSE i Uvdal stavkirke

Kl. 12.00-16.00 ”MALER FOR EN DAG?” - Nore og Uvdal bygdetun
Den kjente maleren Jan Vermeer malte rundt 1560 et bilde av
Delft ved hjelp av et camera obscura. La deg inspirere av denne
teknikken og lag en tegning av den fantastiske utsikten fra
bygdetunet. Billett: Voksne kr. 75,-. Barn 12-16, kr. 40,Kl. 12.00-16.00 KUNST OG KULTURSØNDAG - Dåset, Flesberg bygdetun.
Kl. 13.00
Offisiell åpning av Middelalderuka v/ordfører i Flesberg
Kunstutstilling v/festivalutstiller Gunvor N. Antonsen, kunstneren
er tilstede. Utstilling ved Flesberg malerklubb, utstilling av
snekkerredskaper fra 1600-1700 tallet og frem til i dag.
Aktiviteter for barn. Kunststi. Kunsthistorisk vurdering av
gammelt sølv, publikum oppfordres til å ta med gjenstander!
Folkemusikk fra Numedal,
Kl. 13.30
opptreden v/Numedal spel- og dansarlag
med bl.a. Per Midtstigen på fløyter, torader m.m.
Omvisning, lotteri og salg av tradisjonsmat.
Arr: Flesberg malerklubb/Flesberg historielag.
Inngang kr 50,- (barn gratis.)

Kl. 12.00

MIDDELALDERDAG på Langedrag - Tunhovd
Spennende kappleik/oppvisning av røverhøvdingene Mattis og
Borka og deres menn og hester. Prøv deg i kappstrid,
plantefarging, mat på bål, barneridning, kjøring med hest og
vogn og balanselek på hesteryggen. Bli med på foring av ulv og
gaupe, bli med inn til fjellrev, reinsdyr og elg. Opplev at
mennesker snakker med ulven på dens eget språk! Kos deg
med våre 25 forskjellige dyrearter. Inngang kr 180,-/125,-

Kl. 16.00

ÅPNING AV FESTIVALUTSTILLING - Oddmundhuset i Nore
Gunvor Nervold Antonsen, en spennende billedkunstner som
høsten 2010 fikk årets debutantpris på høstutstillingen i Oslo.
Kunstneren er tilstede.
ÅPNINGSFEST OG UTSTILLING FOR FESTIVALKUNSTNER
- Stasjonsfruene i Rollag
Festivalkunstner er tilstede sammen med gjestekunstner
Mona Brekke. Åpent for alle, salg av mat og drikke.

Kl. 18.00

Numedal spel- og dansarlag på Dåsettunet. Foto: Ingeborg Kjenås

MANDAG 25. JULI

Kl. 10.00-16.00 ”VI GÅR I NANSENS FOTSPOR”
– Det er i år 150 år siden Nansen ble født og vi går den gamle
stien til Sørkje, Nansens feriested. Historier om Nansen og tida på
Sørkje. Ta med mat og drikke! Buss fra Veggli Handel kl 10.00.
Arr: Rollag historielag, Pris kr 100,- inkl. buss.

Kl. 12.00-16.00 NORE OG UVDAL BYGDETUN
Velkommen til vår nye kultursti. Med geocatching kan du oppleve
tunet på en ny og spennende måte. Spesielt tilrettelagt for barn.
Salg av tradisjonskost. Ponniridning med StallNumedal, rundtur
på bygdetunet, kr. 30,- pr. tur.
Billett: Voksne kr. 75,-. Barn 12–16, kr. 40,-

Kl. 18.00

”DAGLIGLIV I MIDDELALDEREN, i byen og på bygdene”
- Dåset, Flesberg bygdetun
Hvordan var hverdagslivet til folk i Norge i Middelalderen?
Var det stor forskjell på livet i byene og på landsbygda?
Et populærhistorisk foredrag ved middelalderhistoriker
Hedvig Magnhild Vollsnes fra middelalderbyen Oslo-Ladegården.
Salg av kaffe/kling. Inngang kr 50,-

Kl. 20.00

IRSKE ANDREA RICE m/band
- konsert på Nore og Uvdal bygdetun
Billett: Kr. 200,-. Barn under 12 år, gratis.

Erlend Tveite som “Den mørkredde ridder”

Kl. 12.00

”DEN MØRKREDDE RIDDER” - Dåset, Flesberg bygdetun
Familieforestilling v/skuespiller Erlend Tveite. ”Ridder Rolf er en
tøff ridder som dreper drager og redder jomfruer. Men hva vil skje
om noen får vite at han er redd for mørket? Vil de le av han?”
I denne historien møter vi en jomfru, borgens tyrann og Ridder Rolf.
Inngang voksne kr 70,- barn 4-16 år kr 50,-

Kl. 11.00-15.00 PLANTEFARGING - Kollandsrud i Nore
v/Gro Kollandsrud og Gunn Elise Nørstebø.
Minikurs i plantefarging. Deltagerne får være med på hele
prosessen. Alle får med seg litt garn av hver farge. Påmelding til
Lill Samuelsen innen søndag 24. juli, tlf: 97 79 82 69.
Maks 10 deltakere. Pris kr 150,- inkl. garn

Teppe av
plantefarget garn.
Foto: Gro Kollandsrud

TIRSDAG 26. JULI

Kl. 10.00-16.00 GUIDET TUR I TRILLEMARKA
- ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT
Oppmøte ved Søre Traaen kl 10.00, bil til parkering ved Fyriset
seter. Derfra går turen til Geiteskalltjønn og Gunnersenhula hvor
vi raster, historiefortelling underveis. Et godt måltid blir servert
ved bålet. Videre går vi opp på Rollagsfjell med flott utsikt!
Deretter den gamle setervegen ned til Skarpmoen seter.
Varighet ca 5-6 timer i variert terreng. Påmelding til
Stabbursnatt, tlf: 47 34 94 44 innen lørdag 23. juli.
Pris kr 550,- inkl. mat.

Kl. 18.00

Kl. 19.30

KULTURKVELD - Middelaldergårdene Kravik i Nore
Siv.ark. Nils Friis forteller om middelalderbygningene med vekt
på den unike portalen på Mellom Kravik. Salg av kaffe/lefse.
”ER DER RUNIR” konsert, Søre Kravik
Folkemusikkonsert med ballader, religiøse folketoner og
tradisjonell folkemusikk arrangert for flere instrumenter.
Sentralt i produksjonen står Kraviklyra som brukes både som
soloinstrument og til akkompagnement.
Billett: Voksne kr 200,-. Barn 12-16 kr 100,-

Kl. 12.00-18.00 ÅPENT BYGDETUN - Dåset, Flesberg bygdetun
Kl. 15.00
Demonstrasjon av klesvask på gammeldags vis.
Matsalg. Omvisning.
Kl. 12.00-16.00 ”LIVET PÅ GÅRDEN OG SETRA”
- Nore og Uvdal bygdetun
Kinning, ysting, baking og toving. Lag ditt eget ”klokkespill”
sammen med barnehagebarn. Salg av tradisjonskost.
Billett: Voksne kr.75,-. Barn 12–16, kr. 40,Kl. 19.00

”VEVEN” - spelet om Nume vardebygger
- Dåset, Flesberg bygdetun
Forfatteren Ola Grøvdal har omskapt et gammelt sagn fra
Numedal til et gripende og spenningsfylt drama.
Kjærlighet, intriger, sverdkamp og blodhevn har blitt til en
friluftsforestilling med stor suksess. Ta med stol!
Åpen kafe. Billetter: Voksne kr 150,-. Barn 6-16 år kr 50,-

Svein Westad, Svein Stensaker og Anne S. Haugan.

Kl. 21.00

KONSERT med unge og lovende musikere fra Numedal
- Svene kirke
På orgelet fra 1797: Hanne Solveig Kvislen, som er ferdig med
kantorutdannelse fra Norges Musikkhøgskole i vår,
på trompet: Ole Harald Kvislen, begge fra Rollag.
Billett: kr. 150,- (barn gratis)

ONSDAG 27. JULI

Kl. 12.00-16.00 KULTURONSDAG - Lågdalsmuseet, Kongsberg
Demonstrasjoner av gamle håndverks- og husflidsteknikker i
Sørhovstua fra Rollag.
Gårdsaktiviteter på Tangenplassen fra Flesberg.
Kl. 17.00
Spesialomvisning i Kongsberggata og de gamle husene
fra Numedal.
Kl. 18.30
Folkedansoppvisning, ved Leikarringen i BUL-Kongsberg
Bunadspresentasjoner og salg om rømmegrøt.
Kl. 12.00-16.00 NORE OG UVDAL BYGDETUN
Med geocatching kan du oppleve tunet på en ny og spennende
måte. Spesielt tilrettelagt for barn. Ponniridning med StallNumedal,
rundtur på bygdetunet, kr. 30,- pr. tur. Salg av tradisjonskost.
Billett: Voksne kr. 75,-. Barn 12-16, kr. 40,Kl. 16.00

Kl. 18.00

GUIDET GÅRDSHAGEVANDRING
- Nord Landsverk i Rollag
Temaer vil være plantenes funksjoner, danning av bed,
gjødsling/jordforbedring, plantekunnskap og skjøtsel av planter.
Varighet 2-3 timer. Pris kr 100,-

Kl. 19.00

GLOGERKONSERT
- orgelkonsert i Kongsberg kirke med Ines Maidre
Inngang kr 100,-

Foto: Gudveig Førle

GUIDET FISKETUR i Rollag
Passer for barnefamilier, ta med eget fiske- og turutstyr.
Oppmøte ved Rollag stasjon med egen bil. Turen varer ca 4 timer.
Pris kr 200,- pr pers.+ fiskekort og bomavgift.

Kl. 19.00

Foto: Olav Traaen

”VEVEN” - spelet om Nume vardebygger
- Nore og Uvdal bygdetun
Forfatteren Ola Grøvdal har omskapt et gammelt sagn fra
Numedal til et gripende og spenningsfylt drama.
Kjærlighet, intriger, sverdkamp og blodhevn har blitt til en
friluftsforestilling med stor suksess. Ta med stol!
Åpen kafe. Billetter: Voksne kr 150,-. Barn 6-16 år kr 50,-

TORSDAG 28. JULI

Kl. 14.00-17.00 BARNEDAG - Dåset, Flesberg bygdetun
Bli med å gå på stylter, kaste på stikka og ”boksen går”.
I tillegg kan du kle deg ut, vaske tøy på vaskebrett
og lage makramee og perlekjeder. Matsalg.
Kl. 14.00
Opplesning av eventyr i hovedhuset.
Inngang kr 50,- /kr 20,- inkl. omvisning.

Kl. 12.00-16.00 ”MALER FOR EN DAG” - Nore og Uvdal bygdetun
Den kjente maleren Jan Vermeer malte rundt 1560 et bilde av
Delft ved hjelp av et camera obscura. La deg inspirere av denne
teknikken og lag en tegning av den fantastiske utsikten du har
fra bygdetunet. Salg av tradisjonskost.
Billett: Voksne kr. 75,-. Barn 12-16, kr. 40,-

Kl. 12.00

Kl. 17.30

FORTELLERKVELD - Vangestadloftet i Flesberg
Smakebiter fra ”Takt og Tonar. Soga om folkemusikken og
folkedansen i Numedal”. Jan H. Lislien forteller om spelemenn i
Flesberg og Numedal fra 1720-tallet og framover til i dag, med
utgangspunkt i den nye boka som utgis i 2011. Lytt og kjøp boka
denne kvelden! Inngang kr. 50,- inkl. enkel servering.

Kl. 19.00

”VEVEN” - spelet om Nume vardebygger
- Rollag bygdetun
Forfatteren Ola Grøvdal har omskapt et gammelt sagn fra
Numedal til et gripende og spenningsfylt drama.
Kjærlighet, intriger, sverdkamp og blodhevn har blitt til en
friluftsforestilling med stor suksess. Ta med stol!
Åpen kafe. Billetter: Voksne kr 150,-. Barn 6-16 år kr 50,-

Kl. 21.00

OLAVSVAKE -gudstjeneste i Flesberg stavkirke
Vi feirer gudstjeneste med Olsok som tema i sanger og tekster.

Kl. 17.00

MIDDELALDERVERKSTED - Snekkerbua i Veggli
Få innsikt i gamle håndverksmetoder som brenning av myrmalm
og smiing av bl.a. pilspisser. Prøv deg på skigardsbygging, lafteteknikk, brenning av tjære og bek. Bli med på hele prosessen
over tre dager, eller delta en dag. Salg av rømmegrøt og spekemat. Påmelding tlf: 97 50 87 46. Pris kr 200,- (500,- for 3 dgr.)
mer info på www.visitmiddelalderdalen.no
Jernmalmutvinning i Numedal
Foredrag v/Jens Rytter, arkeolog hos Riksantikvaren. Pris kr 50,-

Kl. 16.00-19.00 LABROTORSDAG - Vassdragsmuseet LABRO, Kongberg
Aktivitetsdag med demonstrasjon av gamle vegmaskiner,
natur- og kultursti, maleverksted for barn, spesialomvisning
kl 17.00. Labrokafeen, Krambua og Labro. Atelier er åpne.
Kl. 19.00

”…FANN EG DEI STIGAR..!” - Uvdal stavkirke
Religionshistoriker og folklorist Torill Solli Haugen forteller om
pilegrimstradisjoner i norsk middelalder. Musikalsk innslag.
”Må veiene åpne seg for deg, min venn – og vinden blåse bak
deg. Må solen skinne på ditt ansikt og regnet falle mildt på dine
marker inntil vi møtes igjen. Må du hele tiden være i Guds hånd”.
Keltisk velsignelse før vandringene.
Inngang kr 150,- (barn u/12 år gratis)

FREDAG 29. JULI

Kl. 12.00

Kl. 17.00

MIDDELALDERVERKSTED - Snekkerbua i Veggli
Få innsikt i gamle håndverksmetoder som brenning av myrmalm og
smiing av bl.a. pilspisser. Prøv deg på skigardsbygging, lafteteknikk, brenning av tjære og bek! Bli med på hele prosessen over
tre dager eller delta en dag. Salg av rømmegrøt og spekemat.
Påmelding tlf: 97 50 87 46. Pris kr 200,- (500,- for 3 dgr.)
Vikingenes langbue – tilvirkning og tradisjon.
Foredrag v/Christian Øygarden. Pris kr 50,-

Kl. 12.00-16.00 BARNAS SIRKUSDAG med Cirkus Sibylla
- Nore og Uvdal bygdetun
Forestilling og sirkusverksted. Kafé med sirkusboller
og tradisjonskost. Billett: Voksne kr. 75,-. Barn 4-16 kr. 40,Kl. 18.00
Kl. 17.00

Kl. 20.00

Kl. 20.00
Kl. 21.00
Kl. 21.30

Kl. 18.30
Kl. 19.15
Kl. 20.00

OLSOKGUDSTJENESTE - Labroodden
OLSOK I FLESBERG
Olsokfeiring på Haugen gård
Tradisjonell olsokfeiring! Utstillinger og grendeskolen er åpne.
Grendegruppa spiller. Salg av rømmegrøt og vafler. Lotteri. Bål.
Gratis inngang.
DIALOGOS (FR) ”Abbo Abbas – den tidligste vestlige
polyfoni og et mordmysterium” i Flesberg stavkirke
Konsertforestilling ved Marie Barenton, Katarina Livljanic, Clara
Coutouly og Aurore Tillac. Dialogos har siden 1997 vært et av de
mest fremtredende vokalensembler innen tidlig musikk og har
opptrådt på konsertscener verden over. Gjennom sang og teatrale
elementer utforskes den eldste eksisterende polyfone
(flerstemte) musikken vi kjenner i Europa, fra 900-tallets
England og Frankrike.
Billett: Voksen kr 250,-. Barn 12-16 år kr 100,-

OLSOK I ROLLAG STAVKIRKE - gudstjeneste
Kirkekaffe i Kyrkjestugu
”Fra Odin til Kvitekrist” foredrag med Torill Solli Haugen
Belyser overgangen mellom Norrøn tro og kristendom i
middelalderen – gjennom forskjeller og likheter i myte og kultur.
Musikalsk innslag med Mot Normalt, Åsne Bergset, Liv Bergset,
Åshild Wetterhus og Gro Brattås.
Inngang kr 150,- (barn u/12 år gratis)
OLSOK I NORE STAVKIRKE
Olsokmesse
Kaffe på kirkebakken
”SALME, SEGN & SOLBØN”
Per Anders Buen Garnås, fele og Ingvill Buen Garnås, kveding, gir
et glimt inn i en spennende tradisjonshistorie når musikken
fremføres. De gjør inntrykk med sin enkle og dype formidling.
Billett: Voksne kr 250,-. Barn 12-16 kr 100,Foto: Arne Svalastog

Kl. 19.00

”VEVEN” - spelet om Nume Vardebygger
- Lågdalsmuseet, Kongsberg
Forfatteren Ola Grøvdal har omskapt et gammelt sagn fra
Numedal til et gripende og spenningsfylt drama.
Kjærlighet, intriger, sverdkamp og blodhevn har blitt til en
friluftsforestilling med stor suksess. Ta med stol!
Åpen kafe. Billetter: Voksne kr 150,-. Barn 6-16 år kr 50,-

LØRDAG 30. JULI

Kl. 11.00-17.00 MIDDELALDERTUR gjennom Numedal
På denne turen blir det besøk til middelaldergårdene Nordre
Vangestad i Flesberg, Alfstad i Rollag og Kravikgårdene i Nore i
tillegg til stavkirkene i Flesberg, Rollag og Nore. Servering av
lokal tradisjonskost på Sevletunet i Nore, lokale historier og sagn
underveis. Buss fra Lågdalsmuseet, Kongsberg. Påmelding
tlf: 32 73 34 68 eller post@laagdalsmuseet.no. Pris kr 800,Kl. 12.00

Kl. 19.30

MIDDELALDERVERKSTED - Snekkerbua i Veggli
Prøv bueskyting og få innsikt i gamle håndverksmetoder som
brenning av myrmalm og smiing av bl.a. pilspisser. Prøv deg på
skigardsbygging, lafteteknikk, brenning av tjære og bek.
Bli med på hele prosessen over tre dager eller delta en dag.
Salg av rømmegrøt og spekemat. Påmelding tlf: 97 50 87 46.
Pris kr 200,- (500,- for 3 dgr.)

Kl. 12.00-16.00 NUMEDALSMALEREN ANSTEIN RISTEIGEN
- Rollag bygdetun
Åpning av maleriutstilling av Risteigen, kunstmaler fra Veggli.
Utstilling av mange av hans malerier i låven på bygdetunet.
Foredrag. Inngang: kr 50,- (barn gratis)
Kl. 12.00-16.00 FOLKEMUSIKKINSTRUMENTER FRA NUMEDAL
- Nore og Uvdal bygdetun
Sverre Heimdal forteller og demonstrerer. Vi fortsetter ”å smi
mens jernet er varmt”, merkeøkser og annen redskap i fokus.
Smiing ved Oddbjørn Knudsen. Salg av tradisjonskost.
Billett: Voksne kr. 75,-. Barn 12-16, kr. 40,-

Portal på Mellom-Kravik

”BERGTATT” - utekonsert på Kjemhus gård i Veggli
Opplev spennende musikk i flotte omgivelser! Bergtatt spiller
rock og folkemusikk i en herlig blanding. Musikken blir unik ved
bruk av gamle folkeinstrumenter pakket inn i tunge gitarer,
trommer og bergtagende kvinnevokal. Bandet er et sprudlende
liveband som favner et bredt publikum i alle aldre! Ta med stol,
kaffesalg. Billett: Voksne kr 250,-. Barn 12-16 år kr 100,-

SØNDAG 31. JULI

Kl. 12.00-16.00 KUNST OG HÅNDVERKSDAG PÅ DÅSET, Flesberg bygdetun
Salgsboder, utstillere og demonstrasjon av kunst og håndverk.
Kun kontant salg. Omvisning, salg av tradisjonsmat.
Inngang kr 50,- (barn gratis)
Kl. 13.30
”Smakebiter av middelaldermusikk” fra Norden
Minikonsert med Laude Novella (SV) som har spesialisert seg
på middelaldermusikk fra perioden 1300-1500, både sakral og
profan, blant annet fra nordiske kilder. Verdenskjent svensk
gruppe med Aino Lund-Lavoipierre, Ute Goedecke, Per Mattson og
Stefan Wikstrøm.

Kl. 17.00

”I FOTSPORA ETTER LØYTNANTSDRENGENE FRA NORE”
- Åsbø grendehus i Nore
Formidling i ord og toner m/Knut Myrann,
felekonsert med slåtter. Historiske tilbakeblikk om den evnerike
Spellemannsætta, 1763 - 1888. Pris 100,- (barn gratis)

Knut Myrann

Kl. 13.00

SETERMESSE i Smådøl i Uvdal
Følg skilting fra Rødberg til Smådøl.
30 min. gange i merka løype fra Heggeset seter.

Kl. 16.00

”SETERLIV I GAMLE DAGER”
- setermesse i Veggli fjellkirke
Med fele, trekkspill og lur.
Hva gjorde Oslobispen Jens Nielssøn 8. juli 1595 på Vegglifjell?
Tidligere sokneprest i Rollag Sverre Sjaavaag forteller.

Kl. 18.00

LAUDE NOVELLA Konsert i Lyngdal kirke
- utdrag fra sangsamlingen Piæ Cantiones
Piæ Cantiones ecclesiasticæ veterum Episcoporum (De gamle
biskopenes fromme kirke- og skolesanger). Laude Novella
introduserer oss for latinske tekster og middelaldermusikk som
siden er brukt som svenske skolesanger.
Billett: Voksne kr. 200,-. Barn 12-16 kr. 100,-.

FESTIVALKUNSTNER

Gunvor Nervold Antonsen
Maleri og tekstile montasjer
"Utsikt fra hemmelig sted"
Gunvor Nervold Antonsen (1974) er utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen og arbeider
med tekstile materialer og ulike maleriske teknikker. Hun har hatt flere separatutstillinger og deltatt på gruppeutstillinger. I 2010 fikk hun debutantprisen på Høstutstillingen for
verket Barovessjan (Storskogen). Hun har tilhørighet til Rollag gjennom slektsstedet
Ramsrud, men virker som kunstner i Oslo. Nervold Antonsen er kjøpt inn av blant annet
Norsk kulturråd, Utenriksdepartementet, Norges Banks kunstsamling og Nasjonalmuseet
for kunst.
På utstillingen i Rollag stasjon er Mona Brekke (1975) invitert med som gjesteutstiller.
Mona Brekke er også utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen og arbeider med tegning
og installasjon. Stærnes i Rollag har vært hennes families faste feriested, så i denne
utstillingen vil begge kunstnerenes forhold til Rollag stå i fokus.

www.gunvornervoldantonsen.com

Festivalutstilling i utstillingslåven på Dåset, Flesberg bygdetun,
Stasjonsfruene i Rollag, Oddmundhuset i Nore.
Offisiell åpning søndag 24. juli.
Kunstneren er selv til stede alle tre steder.

Foto: Åge Bjørnevik, Jærbladet

UTSTILLINGER OG ÅPNINGSTIDER

Åpningstider i Middelalderuka
Dåset, Flesberg bygdetun - ca 5 km fra Flesberg tettsted, følg skilting.
Folkedraktutstilling med ”Flesbergkler”, serker, liv og andre underklær fra gamle dager.
Omvisning og matsalg. Åpent: Søndag 24. juli kl. 12.00-16.00,
mandag 25. juli - lørdag 31. juli kl. 12.00-18.00
Haugen gård i Flesberg
- Idyllisk friluftsområde med bade- og rekreasjonsmuligheter ved Lågen.
- 100 år gammel fritidsbebyggelse for bergverksdirektør på Kongsberg.
- Gammel grendeskole med skoleutstyr.
- Utstilling i låven om tømmerfløting (brøtning) i Lågen.
- Utstilling av river fra Gullik Huslende.
- Friluftsområdet er tilgjengelig for alle.
Grendeskolen og utstillinger er åpne mandag 25., onsdag 27.,
og fredag 29. juli kl. 17.00-20.00. Gratis inngang. Salg av kaffe/vafler.

Nore og Uvdal bygdetun - Kirkebygda i Uvdal
Kafé med tradisjonskost i skolestua: kl. 10.00-17.00
Salg av kunsthåndverk i Skolestua. Åpent: Alle dager kl. 09.00-18.00
Nore stavkirke
Alle dager kl. 10.00-18.00
Uvdal stavkirke
Alle dager kl. 09.00-18.00
Lågdalsmuseet
Alle dager kl. 11.00-17.00
Omvisning kl. 11.00, 13.30 og 15.30.
Labromuseene
Alle dager kl. 11.00-17.00
Omvisning kl. 12.00, 13.30 og 15.00.

Dåset skogsti
Informasjonstavler, poster om skog, natur og kulturhistorie. 2,5 km gjennom trivelig
skogsterreng. Stien er godt merket og tar 1,5 - 3 timer.
Flesberg stavkirke
Alle dager kl. 12.00-17.00
Rollag bygdetun - på østsiden i Rollag v/stavkirka
Omvisning, kulturløype, utstillinger og matsalg på lørdager. Åpent: kl. 12.00-18.00
Rollag stavkirke
Mandag-lørdag kl. 11.00-17.00. Søndag kl. 12.00-17.00

Private middelalderbygninger
Vangestadloftet i Flesberg, Alfstadloftet i
Rollag og middelaldergårdene Søre Kravik og
Mellom Kravik i Nore og Uvdal er åpne hver
dag kl. 12.00-18.00.
Dør på Vangestadloftet

AKTIVITERER I MIDDELALDERUKA

Nordre Underberget gård

Åpent sølvsmedverksted

Opplev overnatting med historisk preg

med utstilling på gården Kollandsrud, vestsiden av Norefjorden.
Fra mandag 25. juli til søndag 31. juli kl. 11.00-16.00.
Ring og avtal for besøk utenom åpningstiden.
Er du ca 7-13 år og har lyst til å smi din egen sølvring (kr 150,- pr stk) eller armring
(kr 250,- pr stk) kan du gjøre dette på verkstedet til:
Gro Kollandsrud
tlf 32 74 13 29 - mob 975 38 293

Nordre Underberget gård i Flesberg
tlf: 90 04 05 93
www.numedal.net/nordre-underberget-gard/
Stabbursnatt i Rollag
tlf: 95 88 50 40
www.stabbursnatt.no
Sevletunet i Nore
tlf: 97 66 56 38.
www.sevletunet.no

StallNumedal:
Turridning kan avtales
på tlf: 41 64 04 16

Kulturkortet for ungdom (16 – 19 år)
kan benyttes på alle offentlige arrangementer som koster over kr 50,-.
Kulturkortet bestilles på www.kulturkortet.no/buskerud

Hovedarrangører:
Mer info om arrangementssteder og kart, se

www.visitmiddelalderdalen.no

NORE OG UVDAL KOMMUNE
3630 Rødberg, tlf. 31 02 40 00
postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no

INFORMASJON

Turistinfo
Lampeland hotell
tlf: 32 76 09 00
www.lampeland.no

ROLLAG KOMMUNE
3626 Rollag, tlf. 31 02 30 00
postmottak@rollag.kommune.no

Turistkontoret på Rødberg
tlf: 32 74 13 90
FLESBERG KOMMUNE
3623 Lampeland, tlf. 31 02 20 00
postmottak@flesberg.kommune.no

Modus – vår samarbeidspartner
innen middelaldermusikk.
Tlf: 92 08 13 64
post@middelaldermusikk.no
www.middelaldermusikk.no

Buskerud
fylkeskommune

Numedalskommunene i samarbeid med Lågdalsmuseet
og Fortidsminneforeningen i Buskerud.
Middelalderuka er støttet av Buskerud Fylkeskommune og Numedalskommunene.
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1. Langedrag Naturpark
2. Uvdal stavkirke,
Nore og Uvdal bygdetun
3. StallNumedal
4. Smådøl (Heggeset)
5. Sevletunet
6. Kollandsrud
7. Nore stavkirke
8. Åsbøgrend
9. Kravikgårdene
10. Søre Kjemhus gård
11. Veggli Fjellkirke/Veggli fjellstue
12. Snekkerbua
13. Rollag stavkirke, Rollag bygdetun
14. Nord Landsverk
15. Søre Traaen
16. Stasjonsfruene
17. Alfstad gård
18. Flesberg stavkirke
19. Haugen gård (v/Flesberg kirke)
20. Dåsettunet, Flesberg bygdetun
21. Nordre Vangestad
22. Lyngdal kirke
23. Svene kirke
24. Lågdalsmuseet
25. Labromuseene
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