
2020 - 2000  Flørli 20 år 14.06 - 27.09 2020

Programmet strekker seg over sommer sesongen med 
start: 14 juni og avslutning 27 September

En kunst fest for å feire 20 år med visjoner, frivillighet 
og kunsten !

Veiløs Flørli i Lysefjorden, ble nedlagt i 1999 som bebodd 
kraft bygd. Hus, skole, kraft hall ble fraflyttet for godt, en ny 
hall i fjellet ble tatt i bruk, en ny tid kom til Flørli.
Stavanger kommune, som den ny eier av bygda etter Lyse 
Energi, selger hus i løpet av 2004/5, Flørli Vel foreningen 
dannes. Gradvis kommer nytt liv til Flørli.

2018, feiret Lyse Energi 100 år.

2020, er året for å feire 20 år med visjoner om nye 
muligheter på Flørli, frivillighet og kunst.

Takket være initiativ fra STF - Stavanger Turist Foreningen  
ved daværende leder Hanne Thomsen, ble det organisert 
kunst utstillinger alle somrene og driftet en enkel kafé i den 
forlatt kraft hall frem til 2007. I 4 år, et gjest opphold prosjekt 
tok imot kunstnere fra forholdsvis Frankrike, Danmark og 
Slovakia i den gamle skolen. Takket være frivillige krefter 
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på grunn av smittevern regler ble det opprinnelige programmet endret fra å være en 
helgs kulturfest til å strekke seg utover hele sommeren.
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med kulturstøtte fra Fylke og kommuner fikk ikke 
ødeleggende natur og menneskelige krefter overtaket alle 
disse årene. Trappene langs rørgaten ble restaurert.

Lysefjord Utvikling overtok ansvaret med hjelp av engasjerte 
frivillige ildsjeler. Det ga grunnlaget for at i 2016, det private 
foretaket Flørli 4444 kunne ta opp stafett pinne og fortsette 
arbeidet med å bygge opp Flørli som eksepsjonell natur og 
historisk ferie mål.

Flørli gjennoppstår og interesse for bygda vokser som turist 
attraksjon, møteplass for ekstrem sport, sin kraft historie og 
sine 4444 trappetrinn rett opp til fjells.
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Feiringen, med visning av filmer, foredrag, kunst 
performance improvisasjoner, presentasjon av bok prosjekt 
og takk til ‘ildsjeler’, musikk improvisasjoner her og der i 
bygda, konsert og fest for frivillige. 

• Filmer:
- Konsert og Foredrag av Arne Norheim i hallen i 
anledning feiring av Norges mest fremtredende 
samtidskomponists 70 års dag i 2006.
- Dokumentar «My head on the mountain» av Anna 
Stolzmann fra Dresden/Edinburgh. Anna kom først 
som frivillig på Flørli og deretter studerte dokumentar 
film i Edinburgh. Filmen ble vist på film festivaler i 
utlandet som Edinburgh International Film Festival 
(EIFF) Scotland, Indi Cork, Irland, York ÆSTETICA 
film festival festival, England, og Leipzig.

• Flørli: NRKs «der ingen skulle tru at nokon kunne 
bu» 2016

• Et streamet foredrag/presentasjon i samarbeid med 
Rogaland kunst senter. av Agnes Btffn om egen 
praxis og om hvordan kunstnere gir nytt liv til forlatte 
industribygg og omgivelse ved å ta det i bruk,  
hvordan kunst prosjekter skapes langt ut fra 
etablerte kunstsenter og arenaer.… 
ref.:  boken EKSENTER Leiken Vik, og «Meetings». 
ved det danske kunstner paret Klavs Weiss og Karen 
Havskov fra Nes i Nord Jylland.

• En bilde karusell med visning av 15 års utstilling og 
andre kunstneriske aktiviteter på Flørli, som vil 
danne et grunnlag for bok prosjektet : «Flørli i 
Lysefjord, overgang fra forfall til
oppstandelse, visjoner, frivillighet og kunst».

• Utvalgte performance kunstnere inviteres til Flørli 
for å gjennomføre egen performance og en kollektiv 
performance impro.
Tema: GLOKALT. 
Energien fra kraft industrien, etablert i den veiløse 
bygda og ville naturen, når langt utover det punktet 
der vannkraft transformeres til strøm. 
Mennesker fra verdens byer finner frem til det bitte 
lille stedet uten vei forbindelse langt in i Lysefjorden.
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• Dikt opplesning av Finn Øglænd som 2019 ga ut dikt 
samling ‘Høymolesong’. Finn Øglænd skriver på Ny 
Norsk i et av hans nyeste dikt refererer han til 
Lysefjorden. (s. 59)

• Skromlehjulet Figur teater som har utarbeidet stykket 
‘Et spøkelse’ under en gjest opphold på Flørli vil vise 
sin nyest forestilling. 

• Musikk innslag/konsert 
- Gaute Vikdal holder en musikk foredrag (fra 
trombone til bukke horn, eller omvendt)   
- Ann Kristin Sørvåg, sang
- Pål Asle Pettersen og Mabel Fernandez , en lyd 
installasjon i hallen

• En vandre helg

• En fest helg for frivillige / avslutning på sesongen






�4

https://florliartlysefjord.wordpress.com/

https://www.performanceartbergen.no/nb/members/anette-friedrich-
johannesen/

https://www.youtube.com/watch?v=SNQgxtGV9Fk

https://skromlehjulet.com/hjem/historie.html

Amfi under arbeid
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«Jeg ser vandrere komme daglig, mennesker som kommer til kai med båt eller grupper med mennesker 
som drar til fjell for å overnatte. Deres lass kan kun inneholde det strikt nødvendig. Overlevelse på sjøen 
og til fjells er også noe jeg har blitt gjort oppmerksom på like etter min ankomst til Norge.

Ideen om å overlate en skulptur til noen som drar ut over sjøen eller for en lang tur til toppene ville sette 
spørsmålstegn om meningen med selve kunstens iboende betydning. Å ta med seg noe så unyttig som 
kunst når man laster på seg det strikte overlevelses minimum, ville være å godta å bære mening, flytte 
og transportere den.

Derfor er det min intensjon å avslutte mitt opphold med denne erfaringen, og jeg vil invitere mennesker 
som kommer forbi Flørli å delta i den.»

Frédérique Medzger, gjeste kunstner på Flørli i 2007
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