
Døves Kulturdager er et årlig kultur- og sosialt treff for døve, tegnspråkbrukere og interesserte 

hørende.  De første kulturdagene for døve ble arrangert i 1967, da Ungdomsutvalget i Norges 

Døveforbund satte i gang et landsomfattende kulturarrangement for døve som fikk navnet Ungdom 

Døves Kulturdager.  I 1972 ble navnet endret til Døves Kulturdager og antallet deltakere har variert 

mellom 400 til 1200.  Døves Kulturdager har vært gjennomført hvert eneste år siden 1967. 

 

Program, fredag 21. oktober: 

Tid:  Program: 

18.00-18.15 Åpningsseremoni                                                                                                                      

  Programledere:  Petter Sørensen og  ???  

18.15  Åpningsforestilling  ved Auglend Skole – barn og ungdom                                               

               «Tyrihans som fikk døv  kongsdatter til å le» 

18.30  Velkommen til Stavanger 

  Leder  av Stavanger kommunalstyret for kultur og idrett,  Annamaria Gutirrez 

  Rogaland Fylkeskommune ordfører, Solveig Ege Tengesdal 

19.00  Velkommen og åpning av Døves Kulturdager 

  Norges Døveforbund – Stavanger Britt Jøsang 

  Norges Døveforbund forbundsleder Hedvig Sinnes 

19.20  Revy ved NDF Stavanger 

19.50  «Vi sees i kveld « ved Gavin Lilley 

20.00  Middag (Tapas)  - Påmelding/ bestilles på forhånd 

22.00  Gavin Lilley SHOW 



  Baren stenges kl 01.30 

Program, lørdag 22. oktober: 

Tid:  Program: 

09.00-12.00 Ulike workshop: 

  Norm kritikk v/ Malin J Kvitvær, Sverige 

  Komedie/standup v/ Gavin Lilley, Finland (født United) 

  Geoarching v/ Kenneth Ommundsen, Norge 

  Cocktail kurs (egen kursavgift) 

  Visuelle Musikk  

  Deaf Spaces / Deaf Places v/ Jeffrey Mansfield, USA 

12.00-13.00 Lunsj 

13.00-13.15 Dørene til storsalene åpnes 

13.15  Skuespill 1  

13.40  Skuespill 2 

14.05  Skuespill 3 

14.30  Skuespill 4 

14.55  Skuespill 5  

14.55  Pause 

15.15-17.00 Hoved forestilling  -  Gerry Hughes – tema:  «Single-hnded round the World via the 

  five Great Capes» 

19.30  Festmiddag  (Påmelding/bestilles på forhånd) 

Program, søndag 23. oktober  

Tid:  Program: 

09.00  Buss fra hotellet, heldagstur til Prekestolen 

09.00  Vi møtes utenfor hotellet. 

  «Stavangers mørke side»  og  Hermetikkmuseum 

  Vi drar til sentrum hvor vi fåren guidet tur. Turen avsluttes med besøk på Norsk 

  hermetikkmuseum. 



11.00  Domkirken 

  Gudstjeneste for døve 

13.00-18.00 Tegnspråkkafe i Stavanger Døvesenter   -  Matssalg ved disken 

Med forbehold om endringer.  Informasjon om påmelding og priser kommer senere. 

Barneprogram – lørdag 22. oktober  (3-16 år) 

Ansikt maler for barn/ungdom 

Trylleshow for barn/ungdom 

Ballongform for de små 

Påmelding sendes til kulturdager@ndfstavanger.no   frist  1. oktober 

PRISER: 

 Deltakeravgift fra fredag til søndag kr 300,- for NDF medlemmer  (medlemspris gjelder også 

medlem av andre nasjonale Døveforbund i Norden ) 

 Kr 500,- for ikke medlemmer 

 Gratis inngang for barn under 16 år.   

 Ønsker du bare dagspass koster dette kr 200,- for NDF medlemmer og kr 300,- for ikke 

medlemmer 

 Tapas kr 495,- per person 

 Festmiddag lørdags kveld kr 600,- per person 

Betaling for deltakeravgift, tapas, festmiddag og evt. workshop betales til konto nr 3201 09 80088   

Priser for workshop, byvandring og dagstur til Prekestolen legges ut så snart de er klar 

 

Bestill hotellrom hos Clarion hotel Energy med booking referanse: 

1128GR000582  til e-post :  cl.energy@choice.no 

Enkeltrom; pr rom kr 800,- pr døgn 

Dobbeltrom; pr rom kr 990,- pr døgn 

Prisen inkluderer vår flotte frokostbuffe 

Vi tilbyr kr 100,- i rabatt for alle medlemmer i NDF Stavanger 

Innsjekking fra kl 15.00. Rommene kan disponeres frem til kl 12.00 avreisedagen. Avbestilling må skje 

skriftlig  til hotellet innen 1. august 2016. Husk oppgi booking referanse når du bestiller rom, samt 

hvem du skal dele rom med hvis du bestiller dobbeltrom. 

mailto:kulturdager@ndfstavanger.no
mailto:cl.energy@choice.no


Overnatting betales direkte på/til hotellet 

Du finner mer informasjon på www.kulturdagene.net og Facebook «Stavanger Døves Kulturdager 

2016» fra og med nå – disse blir oppdatert hele tiden.  FØLG MED! 

http://www.kulturdagene.net/

