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Tid 45 min i kirka + 15 min rusletur + 1 time på galleri = 2 timer 

Pris: 3.500 kroner for inntil 10 personer. Deretter 100 kroner per person 

Kunstnerkirka og gøy på galleri 

Utapå ser Holmsbu kirke ut som en vanlig, hvit trekirke.  

Forbipasserende kan ikke ane hvilken kunstsamling som befinner seg der inne. 

Dere får muligheten.  

 

 

 

  

   

 

 

Klar for å tro, protestere og tvile? 

Tidligere NRK radiomedarbeider og medforfatter 

av boka «Kunstnerkirken»,  

Frank Tangen, tar dere med på annerledes  

kirkelig bildekunstopplevelse. 

I Holmsbu kirke kan du se gaven kunstnerne i 

Holmsbukolonien ga til lokalbefolkningen.  

Mer enn tjue av de fremste norske kunstnerne  

i første halvdel av 1900-tallet  

har bidratt til en kirke det knapt finnes maken til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter omvisning i kirka rusler dere et kvarter 

ned til Holmsbustuene. Vi slår følge og kan 

fortelle både hvordan Holmsbu historisk 

vokser fram fra et fattig fiskesamfunn, 

seilskutetid, isskjæring, om kunstnerkolonien 

mer omfattende enn Skagen og om 

badegjester både før og nå.  

For er det fiskelykken, turismen eller kunsten 

som dominerer i dag? 

 

 

 

Hun mistet troen på Gud, etter krigsopplevelsene sine,  

men fikk dekorere prekestolen med ikke-kristne motiver.  

Han var kommunist og fredsforkjemper, og hadde Jesus som forbilde.  

Og hvorfor plasserer malerne bibelske fortellinger på lokale knatter og skjær? 
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Holmsbustuene ligger i ærverdige 

Schulerudgården ved Holmsbu 

havn. Her tar en av våre kunstnere 

dere imot med høye glass og 

lokalprodusert løvesaft med 

eplesmak.  

 

 

Deretter blir dere invitert med på 

en uhøytidelig, leken 

gjennomgang  

av de aktuelle utstillingene.  

Lektor, språklærer og tidligere 

NRK-radioprogramskaper  

Tiril b Bjørkvold  

inviterer til å slippe fantasien løs.  

Hun tilpasser opplegg etter gruppa 

og kan finne på å by dere  

en kulturell kahoot,  

be dere bygge et bilde  

eller lytte til et kunsteventyr. 

 

* Hvis denne skulpturen kunne snakke -  hvordan har hun det?   

* Skal vi driste oss til å sette alternative titler på et bilde?  

* Og klarer du å gjette prisen på den minste skulpturen? 

 

I vårt helårsåpne galleri byr vi på 

salgsutstilling i sju ulike rom der dere 

kan oppleve forskjellige kunstnere av 

nasjonal betydning og andre 

håndplukka utstillere fra inn og 

utland.  

Vi har en egen glasskunstbutikk og 

Råloftet - Norges tøffeste 

skulpturgalleri.  

Salg rett fra sokkel og vegg. 


