
Reis grønt til Numedal

Numedal var like viktig for 
Nansen, 

som Nansen var viktig for 
Numedal

…

Og han reiste  grønt! 

Til Nansenfestival og andre unike natur og kulturopplevelser



Numedal?

Trang skogbevokst dal?

Eller?



Litt repetisjon 



Grønne turer gjennom unike 
kulturelle opplevelser

Nansenturer

Kulturturer i Nansens fotefar

Nansenkultur

Nytt og gammelt - det Nansen 
satte pris på, sammen med nytt.

Nansenengasjement

Fred, humanisme og natur.

NANSEN FESTIVAL, FESTIVALEN 
MAN GÅR TIL! 

Fra festival til opplevelser 
gjennom året.



Muligheter - grønne turer

Til og fra turer

Toget – Numedalsbanen i våre hjerter! 

Buss 

Sykkel 

Ski og gåturer

Over fjell og viddeturer 

Mindre turer

Sykkelturer 

Trugeturer

Klatreturer

Padling på lågen

Roturer

Gåturer



Teamet

Fritidsbeboeren 

Kommunene og fylkeskommunen

Innovatører

Grundere  

Innbyggere

Nyinnflyttede

Kulturleverandører

Ildsjeler



1899 – Fridjof Nansen på Sørkje
Her på denne plett av Guds jord valgte jeg mitt kongerike, ved fjellvannet, omkranset av den mørke alvorlige nåleskog med bjørkeskogen 
innimellom og med snaufjellet ovenfor. Velebuheien her i vest og Åkelifjellet i syd, og så bakenom i øst ligger det vakre Synhøvd. Her er ikke 
klemt, men heller ikke for vidt, fra den lave, skogkledde rygg på den annen side av vannet der vet jeg at en må kunne se utover lier og skoger ned i 
Telemarken, med Tinnsjøen og Gausta og Lifjellene, men jeg lenges ikke efter det, jeg lenges ingen steder på jorden. For her er fredelig og mildt, 
og allikevel alvorlig. Uten at jeg vet av det smelter min sjel mer og mer inn i denne natur. Den lukker opp og slutter meg inn… 



Sørkje



Nansens Numedal

Kunst og kultur Natur og stillhet Bygd og folk



Turkultur, kulturturer, grønne turer!



Festivalen man går til…

Eller i hvertfall beveger seg til, på grønt vis!!!

I Nansens fotspor og ånd! 



Nansen turer med 
samfunnsengasjert dialog og 
grønt fokus 

Til/Fra Eggedal, gjennom Trillemarka

Til/Fra Kongsberg

Til/Fra Hovin/ Tinn

Over Vidda 

Til fots, på ski, på sykkel … Og han ville 
helt sikkert også tatt toget!



Kulturturer for barn og unge i 
nærområdene

I samarbeid med Haugfolket, som på mystisk vis har dukket opp …



Søker prosjektmidler fra 
EU, kreativt Europa 

Med 2-5 samarbeidspartnere  i 
”Nansenland”

Danmark, Sverige, Tyskland, 
England, Østerrike, Sveits, 
Frankrike, Armenia, Hellas mfl. 



Festivalplaner

Første året – 2019/20? 

- Introfestival

- Enkelt arrangement, med 1-2 
Nansenstier i Numedals natur 
samt forestillinger/konserter. 

Senere år: 

- Festivalen man går til 

- Natur og kulturopplevelser 
gjennom året. 



Reis grønt samarbeid?


