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TORSDAG
3 0 .  A P R I L

● Kino: X-Men Origins: 
Wolverine og Fast & Furious.
● Quiz: Hver torsdag er det 
quizkveld på Bacalao.

FREDAG
0 1 .  M A I 

● Politikk: 1. mai-markering og 
tog fra torget i Svolvær.
● Konsert: Red April spiller på 
Præstengbrygga i Kabelvåg.
● Kino: Orps - The movie, The 
Dutchess og X-Men Origins: 
Wolverine
● Pub: Jackabilly spiller på 
Anker Brygge.
● Pub: Norges Bluesband 
spiller på Præstengbrygga.
● Fredagskafé: Det arrangeres 
kafé på Havly hver fredag, men 
ikke i påsken.

LØRDAG
0 2 .  M A I

● Motorsykkel: Svolvær 
MC-klubb Sluken arrangerer 
Vårsleppet på torget i Svolvær.
● Kino: X-Men Origins: 
Wolverine og Fast & Furious
● Pub: Jackabilly spiller på 
Anker Brygge.
● Konsert: Edgar Broughton 
Band spiller på Præstengbrygga.

SØNDAG 
0 3 .  M A I

● Kino: Orps - The movie, Skjult 
og X-Men Origins: Wolverine

MANDAG
0 4 .  M A I

● Fotball: Svolvær IL 
sesongåpner hjemme mot 
Ballstad på Stranda stadion i 4. 
divisjon.
● Quiz: Hver mandag er det 
quizkveld på Præstengbrygga. 
● Møte: Rotary-møter hver 
mandag på Norlandia Vestfjord 
Hotell.
● Dans: Hver mandag arrangerer 
BUL Svolvær seniordans på Mu-
sikkhuset.
● Kino: X-Men Origins: 
Wolverine og Skjult

TIRSDAG
0 5 .  M A I

● Bridge: Det spilles bridge på 
Præstengbrygga i Kabelvåg hver 
tirsdag.
● Håndarbeid: Strikkekafé på 
Fyret i Laukvik.
● Kino: Fsat & Furious og X-MEn 
Origins: Wolverine.

I  DAG
2 9 .  A P R I L

● Konsert: Amerikanske 
Linda Gail Lewis spiller på 
Præstengbrygga.
● Utstilling: Veslemøy Sparre 
Jansens utstilling «Røyndom» 
og Kari Brit Kjerchows utstilling 
«Poste Restante» henger hos 
Nordnorsk Kunstnersenter til 
31. mai.
● Utstilling: Kunsthåndverker 
Cecilie Haaland har utstilling på 
Best Western Svolvær Hotell 
Lofoten.
● Vinkveld: Hver onsdag er det 
vinkveld på Anker Brygge.
● Kino: Orps - The movie, Skjult 
og X-Men Origins: Wolverine
● Utstilling: Galleri Espolin viser 
utstillingen «Scandinavian Design 
ved Milleniumsskiftet».
● Håndarbeid: Hver onsdag er 
det strikkekveld på Gimsøy-Bo 
på Gimsøy.
● Trim: Hver onsdag er det 
seniorbowling i bowlinghallen i 
Svolvær. 
● Trim: Annenhver onsdag 
er det trim for eldre på 
eldreboligen i Digermulen. 
● Kunsthåndverk: 
Henningsvær Lysstøperi er 
åpent hver lørdag og søndag.
● Utstilling: Svolvær Kunstfore-
ning viser Svolvær faste galleri.
● Utstilling: Du finner bilder 
av Håkon Bleken i Galleri Dina i 
Vestfjordgata. Andre kunstnere 
i galleriet: Gunn Vottestad, Britt 
Boutros Ghali, Rita Lindberg 
Pettersen, Helene Knoop.
● Opplevelse: Opplevelses-
senteret Lofoten Nature i 
Svolvær er åpent hele året.
● Opplevelse: Lofotakvariet i 
Kabelvåg er åpent hele året. 
● Galleri: Galleri Gunnar Berg 
på Svinøya åpent hele året. 
● Galleri: Galleri Ola Strand på 
Ørsnes åpent hele året. 
● Galleri: Lofoten Temagalleri i 
Svolvær åpent hele året.
● Galleri: Thor Erdahl og 
Inger Anne Nyaas i Galleri Lille 
Kabelvåg åpent hele året.
● Galleri: Galleri Dagfinn Bakke 
i Svolvær viser en ny utstilling 
med litografier og akvareller av 
Dagfinn Bakke.
● Galleri: Galleri Stig 
Tobiassen i Svolvær åpent hele 
året.
● Galleri: Galleri Espolin i 
Kabelvåg åpent hele året. 
Galleriet har fått ny fast 
utstilling.
● Galleri: Galleri Lofotens Hus i 
Henningsvær åpent hele året.
● Galleri: Glass, keramikk og 
foto på Engelskmannsbrygga i 
Henningsvær åpent hele året.
● Galleri: Nordnorsk 
kunstnersentrum i Svolvær 
åpent hele året.
● Glass: Kabelvåg Glasstudio 
har åpent hele året.
● Museum: Lofoten 
Krigsminnemuseum i Svolvær 
har åpent hele året.
● Museum: Lofotmuseet 
i Storvågan/Kabelvåg med 
lofotfiskets historie holder åpent 
hele året.

Ensomme hus spiller en viktig 
rolle i bildene til Kari Rindahl 
Endresen.

Store nordnorske landskap preger 
utstilingen hennes hos Galleri Dina i 
Svolvær, der hun for tiden stiller ut 20 
akvareller. Titler som «Bestemors hus», 
«Gode barndomsminner» og «Et sted å 
lengte tilbake til» forteller mye om det 
gjennomgående tema i bildene.
Utstillingen har fått tittelen «Øyeblikk 
- å lytte til stillheten», og det er mye 
stilhet og ro i bildene hennes. Her er 
det små hus i store landskap, hus med 
lys i vinduene, romantiske hvitmalte 
nordnorske hus, kanskje ikke ulikt det 
huset kunstneren selv har i Balsfjord, der 
hun ofte skaper sine bilder. 

Det er både romantikk og distriktspolitikk 
i akvarellene i Galleri Dina. Noen av dem 
har en knivskarp deling i horisonten 
som gir assosiasjoner til brede, nakne 
arktiske landskap, med en uendelighet i 
perspektivet som ytterligere understreker 
kontrasten til de små varme husene nede 
i motivet. 
I flere av bildene har kunstneren, som 
tidligere har arbeidet som journalist i 
NRK, lagt inn en tekst som forsterker 
budskapet. 
Alle bildene på utstillingen er orginale 
akvareller, og prisene ligger mellom 
3.000 og 15.000 kroner. Utstillingen 
åpnet sist fredag og henger til 31. mai.

Edd Meby

Romantikk og politikk

Kari rindahl EndrEsEn
Født: 1968. 
Bor: Tromsø.
Separatutstillinger: 
- Krane Galleri, Tromsø i november 2009.
- Kalottspel, Målselv 2009     
- Gjenreisningsmuseet, Hammerfest 
2009
- Galleri Fargeklatten, Andenes 2009.
- Nymoens bakeri, Myre. 2009.
- De 4 roser i Harstad 2008.

● - Vandreutstilling i Nord-Norge høsten 
2008 i regi av
- Folkeakademiet Hålogaland.
- Krane Galleri, Tromsø 2007.           
- Galleri Neeraas, Bodø 2000.
- Fauske kunstforening 1999.
Utsmykning: Brystdiagnostisk 
senter/ Mammografisenteret ved 
Universitetssykehuset i Tromsø.
Bok: ”Fra mor og datter” akvarell og dikt, 
i samarbeid med datteren Maria 11 år, 
2006. 

KonsErt i KapEllEt
Svolvær–Ensembelet spiller onsdag 29. apri igjen i 

byens minst benyttede konsertlokale, Svolvær kapell. 
Dette stedet er et flott konsertlokale, intimt, med god 

akustikk og et fantasktisk flott, nytt orgel. 
Dette instrumentet har en klang og tonekvalitet som 

ikke vil gjøre skam på et betydelig større og mer 
betydningsfyllt kirkerom. 

«Denne gangen gjør vi dette i sammarbeid med Svolvær 
kirkegårds vell forening som, i pausen, vil sørge for at 
alle får en kopp kaffe og noe til denne. Vi ser fram til 
å servere en musikalsk meny som spenner over hele 

Skandinavia, med komposisjoner av Sibelius, Ole Bull, 
Sinding, Sjøberg med flere. 

I tillegg tar vi er sveip innom Italia og Spania, for 
deretter å gjøre et besøk innom operamelodier og 

filmmusikk, for til slutt å servere en liten «treretters» 
fra barokkens tid. Kjente folkemelodier er heller ikke 

glemt», heter det i pressemeldingen.

●

Kari Rindahl Endresens utstilling henger hos Galleri Dina ut mai. Foto: Edd Meby


