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ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD 

 
Til alle RBR sine Bedriftskunstforenings medlemmer. 

 

 

RBR KUNSTSEMINAR 2015 PÅ UTSTEIN KLOSTER HOTELL 
 

RBR har igjen gleden av å invitere alle RBR medlemmer til et nytt og spennende kunstseminar. 

 

I år blir vi litt mer «kortreiste», og seminaret er derfor lagt til Utstein Kloster Hotell.  

Vi håper dette vil medføre svært god deltagelse i år, og vi har da også et spesielt bra program, med 

spennende kunstnere og interessante og dyktige foredragsholdere fra Stavanger. 

I 2015 er det kunsthistoriker og kunstkritiker Maiken Winum og kunstmuseumsdirektør  

Hanne Beate Ueland som skal stå for de faglige foredragene (se vedlagte program). 

 

Når det gjelder det «ikke faglige» - så blir det et besøk på klosteret – med omvisning og musikk. 

Vi har i år med oss to meget spennende og aktuelle kunstnere, som skal dele sine opplevelser og kunst 

ned oss, - noe vi virkelig gleder oss til – og det er: 

 Anders Sletvold Moe 

 Stian Ådlandsvik 

Kunstnerne vil også stille ut egne kunstverk for salg på seminaret. 
 

I år starter seminaret lørdag morgen, - og med kort vei fra Stavanger – buss er satt opp fra Stavanger, - 

så kan de fleste komme seg til Utstein Kloster Hotell, uten å måtte stå opp spesielt tidlig på lørdag. 

Det er også enkelt å ta seg frem til hotellet med egen transport, - for de som kjører egen bil. 

Vel fremme på hotellet starter vi opp med det første foredraget, og totalt er det 4 foredrag på lørdag og 

3 foredrag på søndag.  

Søndag morgen avholdes også RBR sitt Årsmøte for 2014, - nødvendige dokumenter og innkalling er 

vedlagt denne utsendingen. 

Styret i RBR oppfordrer foreningene spesielt til å sende også nye styremedlemmer på seminar.  

Det er svært viktig at alle styremedlemmer får anledning til å motta faglig lærdom og erfaring. 

Seminaret i 2015 inkluderer følgende: 

 busstransport fra Stavanger til Utstein Kloster Hotell 

 1 overnatting – lørdag til søndag 

 2 x lunsj (lørdag/søndag) 

 3 retters middag (lørdag) 

  frokost (søndag) 

 kaffe og frukt i pausene begge dager 

 totalt 7 kunstforedrag 

 besøk og omvisning Utstein Kloster 

Hjertelig velkommen til et spennende RBR kunst seminar! 

Deltageravgiftene blir som følger: 

 * deltager avgift i dobbeltrom  kr. 2.150.- 

 * deltager avgift i enkeltrom  kr. 2.900.- 

Vennligst benytt påmeldingsblanketten nedenfor ved påmelding. 
 

Med vennlig hilsen  

Rogaland Bedriftskunstforeningsråd 

 

______________________  

for styret 
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PÅMELDING TIL RBR KUNSTSEMINAR 2015 

 
 

For å melde på deltagere til RBR sitt kunstseminar 2015 må bedriftskunstforeningen ha betalt 

medlemsavgift til RBR for 2014. Det samme gjelder for bedriftskunstforeninger som skal 

delta på årsmøtet. 

 

Alle medlemsforeninger kan melde på opp til tre (3) deltagere.  

Man kan også melde på to (2) deltagere på en venteliste.  

Ventelisten vil bli benyttet når påmeldingsfristen har utgått og det er ledige plasser. 

 

NB: Vi forventer spesielt stor interesse for dette seminaret, og vi ber derfor om at dere 

sender påmeldingen så snart som mulig, for at dere skal få plass. 

 

Siste frist for påmelding er mandag 9. februar! Vi garanterer ikke ledige plasser! 

 

De første som melder seg på vil raskt bli informert via E-post at de har fått plass, - de 

som melder seg på mot slutten av påmeldingsfristen vil bli informert innen 09.02.15. 

……………………………………………………….. 
 

BINDENDE PÅMELDING: RBR KUNSTSEMINAR – UTSTEIN KLOSTER HOTEL 

 

14.02 – 15.02. 2015 

 

 

Bedriftskunstforeningens navn:………………………………………………………………… 

 

 

Navn på kontaktperson:………………………………E-post adresse:……………….............. 

 

 

Deltager nr. 1:……………………………Rom: D/E nr. 2:…………………………Rom: D/E 

 

 

Deltager nr. 3:…………………………....Rom: D/E (skal noen bo sammen: nr. …../nr…..) 

(for dobbeltrom eller enkeltrom - stryk det som ikke passer) 

 

 

Venteliste nr. 1:………………………………………nr. 2:…………………………………… 

 

NB: Jeg har mat allergi som det må tas hensyn til - allergien er følgende:  

 

…………………........................ Navn: …………………………………………………… 

 

 

RBR v/Jens Olav Flobak E-post:   jof@nortrain.no    ragnar.kveseth@halliburton.com 

 

 

Kan også meldes på via RBR sin hjemmeside: www.rbr-rapport.no 

mailto:jof@nortrain.no
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