
INTIMKONSERT OG BOKLANSERING  
I CAFÈ 1920 - GALLERI KLEVJER  
 

Galleri Klevjer , Munchsvei 6, 3512 Hønefoss 
16., 17. og 18. august klokken 19.00 
 

 

I snart 30 år har jeg samlet på gamle reklameslagere og diverse 
håndbøker for unge kvinner. Etter sommeren kommer boken der 
jeg tar for meg dette fantastisk morsomme stoffet. 

I den sammenheng skal jeg sammen med Svein Olav Blindheim 
har en serie konserter i utvalgte, unike lokaler som gir en perfekt 
ramme rundt disse sangene og historiene.  

På RIngerike er vi så heldige å ha en original 1920-café: På 
Galleri Klevjer ligger Café 1920. Denne perlen er perfekt for en 
time med oppbyggelige reklamesanger og gode råd om 
margarin og lange underbukser! 

Det er plass til rundt 40 publikummere så det blir en svært intim 
konsert med mulighet for museumsbesøk i forkant. 

Billetter kan du nå bestille hos Galleri Klevjer og på 
Ringbillett.no.   Billettpris 250,- (25,- i avgift hos Ringbillett) 

 

 

TO VEIER TIL MANNENS HJERTE: 
Det er ingen vei som så sikkert fører til mannens hjerte som den som er drysset med litt klok smiger. 
Menn elsker å bli beundret – og naturligvis vil han tilbe den kvinne som har et åpent øye for hans 
sjarm og forstår å vurdere hans gode egenskaper. På den måten møtes de to faktisk i en dyp 
interesse for samme person! Mønster-Tidende, 1936 

La ikke den søte og velkledde piken Deres mann giftet seg med forvandles til en utiltrekkende person 
som med tøfler på bena og søvn i øynene slenger frem morgenkaffen. Gå ikke rundt i en sjaskete 
morgenkjole. Hvor lenge tror De en mann kan holde ut slikt? Kvinner og Klær, 1949 

 
Café 1920 er en ”installasjon” og en rekonstruksjon av Baker Narums tidligere café i Hønefoss fra 1920. 
Hele interiøret i rommet er originalt fra den gamle caféen i 2. etg på Søndre Torv og de som serverer er 
iført tidstypiske klær fra perioden. Galleri Klevjer ligger på tidligere Helgelandsmoen militærleir. Man tar 
av E-16 ved Norderhov. Her er det skiltet til Galleri Klevjer. 

 
Hilsen smør- og margarinsanger Vollestad 
per@vollestad.com 
tlf: 40220052 
 
"Stygge piker, såvel som vakre, får blendende hvit vask med Tomtens vaskepulver!" 


