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Vi løfter i flokk

Det er av avgjørende betydning at vi 
har et sponsorlag som støtter oss i våre 
bestrebelser for å opprettholde en høy 
kulturell standard og sørge for at regionen 
har et kulturhus av ypperste klasse 
i landsmålestokk. 

Et kulturhus som ikke er kommunalt 
drevet, er svært avhengig av støtte fra 
det lokale næringslivet, i tillegg til et 
trofast publikum.

I alle år, helt fra starten av i 2005, har vi 
hatt lokale bedrifter som Gard og 
Agderposten med som sponsorer.

Sammen med alle sponsorene og offentlige 
bidragsytere, kan vi derfor presentere flere 
og enda bedre forestillinger for publikum. 
Derved skapes mer glede, bedre livs-
kvalitet og mange magiske øyeblikk for 
befolkningen i vår region.
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gi bort 
et magisk øyeblikk!

Våre gavekort er svært populære, og 
du kan selv bestemme verdien av det. 
Gavekortet er gyldig i ett år fra kjøpsdato 
og kan kjøpes: 

• På vår nettside
   arendalkulturhus.no

• I kulturhusets resepsjon 
   (gebyr kr 20,- påløper)

leder Gavekort 

Kjære nye og trofaste brukere av arendal Kulturhus

Etter en sommer med så mye sol og bading, er det litt 
rart å tenke på at det skal bli høst, kaldt og mørkt. Men 
slik er årstidene i Norge, og det jeg liker, er at høsten 
bringer med seg mange spennende opplevelser i 
kulturhuset.

Det er høysesong for artistenes turnéer, og vi er så 
heldige at de fleste av dem vil besøke oss og det 
publikummet dette fylket representerer. De er her for å 
treffe dere, og vi setter stor pris på at dere benytter det 
tilbudet vi gir dere.

Hvis jeg skal få trekke frem noe spesielt, er det 
arrangementer som er beregnet for et yngre publikum. 
Aust-Agder fylkeskommune har innvilget litt mer penger 
til kulturhuset i en periode fremover, og vi ønsker at en 
del av disse pengene skal brukes til å lage flere 
forestillinger for barn og unge, og da spesielt i 
samarbeid med lokale krefter. 

Et samarbeid vi er stolte av å få være med på, er det 
forholdvis nyetablerte Sick Events, som vil krydre 
programmet vårt med metal og hip hop. Et annet 
samarbeid med lokale krefter er med Arendal Scene og 
forestillingen Charlie Chaplin – Liten mann med stort 
hjerte. Men vi glemmer heller ikke den trofaste 
samarbeidspartneren vår, Arendals Dramatiske Selskab, 
som setter opp Alice i Eventyrland (dramatisert av Klaus 
Hagerup).

Vi har også tilreisende barneforestillinger, hvor det blant 
annet blir jul hos Gråtass, og Snekker Andersen i 
skikkelig Prøysen-ånd, i tillegg til flere andre 
barneforestillinger, nødvendigvis ikke med jul som tema, 
men med fokus om hvem som bæsjet på hodet hans….

Det blir mini-opera av Donizettis Elskovsdrikken, 
Operacafé i regi av Musikkens Venner, a capella med 
Straight No Chaser fra USA, Creedence-aften, julekonsert 
med Karoline og Sigvart, Johnny Logan kommer sammen 
med Hanne Krogh, de skal sørge for A Magical Moment. 

Er du glad i allsang? Kombinert med irsk musikk? Vi 
hyller The Dubliners denne høsten, og jeg skal love det 
er høyde under taket for alle som vil synge med til Molly 
Malone, The Black Velvet Band og andre kjente og kjære 
sanger i showet Seven Drunken Nights. 

Musikkens Venner presenterer flere lokale aktører. 
Arendal Jazzklubb byr på et variert og spennende 
program, og de fortsetter sitt samarbeid med Arendal Big 
Band om julekonsert. Vi smeller til i år igjen med 
julebord, også denne gangen med besøk av Alejandro 
Fuentes og flere av Need Musics utrolig dyktige 
musikere og DJ-er.

Men størst av alt, er Den Store Høstkonserten. I år har 
vi, i samarbeid med Agderposten, utlyst konkurranse om 
en plass for et (foreløpig) uetablert sangtalent, og blant 
de tre finalistene det ble stemt over, ble Ingrid Ovidia 
Narjord Dose den suverene vinner som får stå på scenen 
den 14. oktober. Hun står ikke alene, i år har vi med 
solistene Ellen Halvorsen Lervold og Harald Dose, 
kapellmester Leif Rino Muller med musikerne Kristian 
Vågsnes og Harald Nyland, og selvfølgelig Arendal 
Byorkester, det hele bundet elegant sammen av 
kultursjef i Arendal kommune, Linda Sætra, som 
konferansier.

Jeg skulle så gjerne ha omtalt hvert og ett arrangement, 
men du finner dem, godt beskrevet, her i dette 
programheftet, så kos deg med å finne ditt «Magiske 
øyeblikk» i Arendal Kulturhus denne høsten.

Hjertelig velkommen, det er en stor glede å se hver og 
én av dere.

anne moe rasmussen
daglig leder

3



SCENE

SCENE

informasjon

slik kan dU kjøpe billetter
• arendalkulturhus.no
• billett@arendalkulturhus.no
• Telefon 37 00 60 60 
   kl. 11.00–16.00 (hverdager)
• Kulturhusets billettskranke

åpninGstider billettskranken
Mandag–fredag: 11.00–16.00
Lørdag–søndag: Stengt 

Åpent også én time før forestilling
(enkelte unntak).

Hentefrist på 
billettreservasjoner
Hentefrist på billetter er normalt syv 
dager etter bestillingsdato. Siste uke 
før forestilling er hentefristen én dag. 
Billetter må hentes senest 45 min. 
før forestilling.

refUsjon ved
avlYste forestillinGer
Kjøpte billetter refunderes innen 30 dager 
fra forestillingsdato iht. kjøpsloven. 
Billettavgift og kortgebyr refunderes ikke.

I dette programheftet er alle oppgitte 
priser inkl. billettavgift.

billetter salkart – store torUnGen 

teleslYnGe 
Vi har ordinær teleslynge i nedre og øvre amfi

faCebook
www.facebook.com/ArendalKulturhus

instaGram
instagram.com/arendalkulturhus og #arendalkulturhus
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Cafékonserter

Cafékonserter i Buen
UtvalGte lørdaGer kl. 14.00

Buen CaféBar 
– forHåndsbestill drikke oG sett deG ved et reservert bord 

Hvor forfriskninGene er servert! 

Dette kan gjøres uansett om man er to 
personer eller en stor gruppe. Bestillingen 
kan gjøres på en av følgende måter:

• Send e-post med bestilling 
 før kl. 15.00 forestillingsdagen
• Ring oss
• Kom innom Buen CaféBar i åpningstiden

Drikke kjøpt i baren kan tas med og nytes 
under forestillinger.

møteplassen midt i sentrum
Buen CaféBar er møteplassen midt 
i sentrum som serverer gode lunsjer og
et stort utvalg av kaffe. Alle rettigheter.

bedriftslunsj i buen
Fra eget kjøkken serverer vi meny etter 
ønske for grupper. Kom til dekket bord 
og bli servert. Enkel lunsj eller 3-retter? 
Du bestemmer! 

Catering fra eget kjøkken
Har du behov for mat i egne lokaler, be om 
vår cateringmeny. Fra eget kjøkken lager 
vi alt fra rundstykker til tapasbuffet.

kontaktinfo servering
• 37 01 35 70 / 37 00 60 65
• servering@arendalkulturhus.no
• arendalkulturhus.no

åpningstider
• Mandag–lørdag kl. 11.00–16.00
• Åpent også 1 time før alle forestillinger 
 (enkelte unntak)

bUen Cafébar

Cafékonserter i Buen
UtvalGte lørdaGer kl. 14.00

Vi fortsetter suksessen med
intime cafékonserter i Buen CaféBar, 
enkelte lørdager kl. 14.00. 

Fra Buens lille scene får du presentert 
et variert og innholdsrikt program. 

Sesongens program finner du på 
arendalkulturhus.no.

Fri entré.
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torsdaG 30. aUGUst KL. 20.00

miChael VillmoW 
med Venner
Arendal Jazzklubb

loKalt og internasjonalt i sKjønn forening
Arendals jazzliv blomstrer som aldri før. En viktig tilvekst 
til vår lokale jazzscene er tyske Michael Villmow, som 
pendler mellom Köln og Arendal. Fra sine to baser har 
han sitt virke som en av Tysklands fremste 
storbandkomponister og -arrangører.

Michael har invitert med seg musikere fra Tyskland og 
Skandinavia til denne konserten. Selv beskriver han 
musikken han vil presentere i jazzklubben som 
atmosfærisk jazz, som kombinerer stille rom med storby-
grooves. Komposisjonene gjenspeiler barndomsinntrykket i 
Norge, hans ungdom i USA og livet i Tyskland. Med seg har 
Michael både tyske toppmusikere og kommende stjerner, 
samt sterke unge navn fra jazzscenen i Trondheim.

Michael Villmow – saksofon, Hanno Busch – gitar, Felix 
Hauptmann – piano, Laura Totenhagen – vokal, Julian 
Haugland – bass, Frederik Villmow – trommer.

ARRANGØR: Arendal Jazzklubb

Lille Torungen  

søndaG 2. september Kl. 17.00

elsKoVsdriKKen
En miniopera

elsKoVsdriKKen aV donizetti
Velkommen til den sprudlende og stadig like populære 
komedien «Elskovsdrikken» av Donizetti. Dette er en opera 
som Donizetti i samarbeid med sin librettist skrev på 14 
dager på oppdrag for Teatro della Canobbiano i 1832. 
Forestillingen var en umiddelbar suksess. Den ble 
populært tilegnet Milanos kvinner og har siden vært spilt 
på operascener verden over. 

Handlingen foregår i innhøstningstiden på Sørlandet. Den 
unge gutten Nemorino er forelsket i Adina, som er 
avvisende men ikke helt uinteressert. Nemorino er fortvilet 
og forsøker å finne en løsning på hvordan hun skal 
gjengjelde hans følelser. Inn i disse forviklingene lander 
mirakeldoktoren Dulcamara med sin ballong med remedier 
og miksturer av alle slag. 

Hanne Korsbrekke Askeland – sopran, David Fielder – 
tenor, Ilmi-Åse Mathiesen – piano.

ARRANGØR: Arendal Kulturhus

Lille Torungen  250,-

fredaG 7. september KL. 19.00

Who’s gonna fill 
their shoes
En countrymusikk-historie

g.thomas, arlY Karlsen & steffen jaKoBsen 
gjester: aslaK gjennestad, iVar erdal & 
daWn erdal
Et knippe norske countryartister inviterer igjen til et 
show der de hyller artister og låter som har betydd mye 
for folk flest. Ca. 40 kjente sanger blir fremført i en flott 
oppsetning med norsk og amerikansk countrymusikk.

Artistene hyller noen titalls artister som har gjort seg 
bemerket i historien – fra Hank Williams Sr., «The Queen 
& King of Countrymusic» Kitty Wells og Roy Acuff, 
Wayton & Willy, Cash, Kris, Merle & Bobby Bare, Tammy 
& George til noen av dagens store artister som Vince 
Gill, Alan Jackson, Garth Brooks og Travis Tritt. 

Showet stiller med et countrytrimmet orkester under 
ledelse av Kim Roger Larsen. Et storslagent countryshow i 
to akter, der artistene også besøker The Grand Ole Opry! 

ARRANGØR: ComSourse Holding

Store Torungen  375,-250,- / 200,- (medl. AJK) / 
100,- (student) 
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torsdaG 13. september KL. 20.00lørdaG 8. september KL. 19.00

metalKVeld
Timewaves / Frostbitt / Sjøgress / Damnation / 
Snok

noe aV det Beste fra sørlandets metalsCene
Sick Events er stolte over og presentere sitt aller første event – en hardbarka metalkveld 
med noe av det beste fra Sørlandets metalscene.

Timewaves er kjent for å ha et visuelt og lidenskapelig live-show, og har med sin moderne 
og hardslående metal blitt et velkjent navn i den norske undergrunnen. Kristiansandsbandet 
slapp nettopp sin 3. utgivelse, en stor og dyster produksjon, fokusert mot tunge og 
melodiske riff, og symfonier med inspirasjon i filmmusikk.

Frostbitt fokuserer på å levere en ny sound som skiller seg ut. Dette gjør de med harde, 
groovy, melodiske riff, som inkluderer spesielle lyder og effekter.

Sjøgress er et alternativt rockeband fra Grimstad som har skapt noe spesielt med  
elementer fra post-rock, post-punk og hardrock. De har varmet opp for flere store artister. 

Damnation er et ungt metallband fra Kristiansand som har akkurat blitt ferdige med å spille 
inn sin første single «Death of Man». 

Snok er et metallband fra Arendal som ble smidd i flammene på Munkehaugen Rockeskole.

Lille Torungen  100,-

ARRANGØR: Sick Events i samarbeid med Arendal Kulturhus

Knut riisnæs KVartett
Arendal Jazzklubb

Bauta i norsK jazz gjester arendal
Knut Riisnæs har lenge vært en av våre ledende saksofonister og har gjennom store deler av 
sin musikerkarriere hatt sine egne band parallelt med medvirkning i andre musikeres 
prosjekter. Han har utgitt fem plater i eget navn, mottatt to Spellemannpriser og fått 
Buddyprisen, den høyeste utmerkelsen i norsk jazz. Den siste plateutgivelsen hans med 
egen kvartett, «2nd Thoughts», ble utgitt på losen Records høsten 2016 til svært gode 
omtaler. 

Stilistisk er det snakk om musikk med røtter i 60-70-tallsjazz i en kombinasjon av 
materiale av bandmedlemmene, originalkomposisjoner av kjente jazzmusikere og enkelte 
standardlåter. I Riisnæs sitt band finner vi også et knippe av de fremste musikerne på den 
norske jazzscenen.

Knut Riisnæs – saksofon, Anders Aarum – piano, Jens Fossum – bass, Tom Olstad – 
trommer.

Lille Torungen  250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student) 

ARRANGØR: Arendal Jazzklubb i samarbeid med Sørnorsk jazzsenter
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liVe in ConCert
Straight No Chaser (SNC) har blitt et fenomen i USA. Den mannlige a capella-gruppen har 
en massiv fanskare i hjemlandet. De har vært på en rekke TV-opptredener og opplevd stor 
suksess med sine CD-utgivelser. På albumet «Under The Influence» (2013) bidro blant 
andre Phil Collins, Dolly Parton og Jason Mraz.

Framfor alt er Straight No More den ekte varen – lyden av ni fengslende stemmer som 
tilsammen skaper fantastisk musikk som berører, med innslag av humor. Deres live-
opptredener har fått omdømme som uforglemmelige. 

Nå legger de ut på europaturné – og de kommer til Arendal!

straight no Chaser (USA)

fredaG 14. september KL. 19.00

ARRANGØR: Arendal Kulturhus

Store Torungen  320,-
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lørdaG 15. september KL. 13.00

saxofonKVartetten 
rollin’ Phones
Cafékonsert Musikkens Venner

fra BaCh til Bernstein
Saxofonvartetten Rollin’ Phones har i over 30 år gledet 
publikum i mange land. Kvartetten har base i Stockholm, 
men et av medlemmene er Tove Nylund fra Arendal. 
Kvartetten er kjent for sitt høye kunstneriske nivå. I 
tillegg vektlegger de å spille en del av verkene utenat 
for å kommunisere bedre med publikum. Deres muntlige 
presentasjon av programmet binder konserten sammen. 
Fra Bach til Bernstein er et spennende og underholdende 
konsertprogram med musikk blant annet av 
100-årsjubilanten Leonard Bernstein, den amerikanske 
komponisten David Maslanka og den store mester 
Johann Sebastian Bach.

Tove Nylund – sopransax, Kristin Uglar – altsax, Edith 
Bakker – tenorsax, Neta Norén – barytonsax.

Musikkens Venner byr på et stykke kake og kaffe i 
pausen.

ARRANGØR: Musikkens Venner

Lille Torungen  

lørdaG 15. september Kl. 16.00

den lille muldVarPen

den lille muldVarPen som Ville Vite hVem 
som hadde Bæsjet På hodet hans!
Alle barn kjenner historien om den stakkars Muldvarpen 
som plutselig får en stor og ekkel bæsj midt oppe på 
hodet. Slikt kan man ikke finne seg i! Noe så frekt! Og 
da begynner jakten på synderen. Er det den sinte haren? 
Den glade grisen? Den forelskede geita? Eller kanskje 
hesten med verdens største selvtillit som kan ha vært så 
frekk? Eller kanskje er det noen helt andre? Muldvarpen 
må etterhvert be om hjelp fra fluene – verdens største 
møkkaeksperter – for å løse mysteriet...
 
Historien om den lille muldvarpen som ville vite hvem 
som hadde bæsjet på hodet hans, er blitt en av vår tids 
største barneboksuksesser.

ARRANGØR: Victoria Productions

Store Torungen

torsdaG 20. – lørdaG 22. september 

aliCe i eVentYrland 
Arendals Dramatiske Selskab

leKende og morsomt for store og små
Arendals Dramatiske Selskab (ADS) setter denne høsten 
opp en skikkelig barnebokklassiker med Alice i 
Eventyrland dramatisert på norsk av Per Olav Sørensen. 
Dette er et lekent og morsomt stykke som passer for 
både store og små. Alle de kjente og kjære figurene fra 
Lewis Carrolls historie gis nye og artige dimensjoner av 
amatørskuespillerne fra Norges nest eldste 
teaterselskab! 

Velkommen til liv og latter i Lille Torungen i september. 
Stykket blir instruert av Stephan Hergel og Bjørg 
Øygarden.

spilledager
Torsdag 20. september kl. 18.00 – premiere
Fredag 21. september kl. 18.00
lørdag 22. september kl. 13.00 og 17.00

ARRANGØR: ADS i samarbeid med Arendal Kulturhus

lille Torungen  200,- / 120,- (barn u/16 år)
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245,- / 220,- (gruppe min. 10)300,- / 250,- (medl. MV) / 
150,- (barn u/16 år)
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Kystveien 40, 4841 Arendal, telefon 37 00 55 20, faks 37 00 55 21
post@landboe.no

Tallenes tale

Landbø Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap

Bli abonnent i dag!

Vi bryr oss om 
kultur i Arendal

Årsabonnement kun 800 kroner | Nettabonnement 200 kroner  
Send JA200 til 40404250 eller ring oss på 40692222  

www.arendalstidende.no | Vi bryr oss om Arendal

Arendals Tidende, 
Arendals eneste lokalavis

norges fremste Pianotrio
Helge Lien Trio har i sine snart tyve år som gruppe, preget norsk jazzscene og fremstår i dag 
som en av de sterkeste pianotrioer både nasjonalt og internasjonalt. Trioen har ved flere 
anledninger besøkt Arendal. De senere årene har trioen byttet besetning i kompet og trioen 
består i dag av tre av norsk jazz fremste jazzkunstnere i Helge Lien på piano, bassist Mats 
Eilertsen og trommeslager Per Oddvar Johansen. For sitt unike musikkunivers, hvor man i 
tillegg til jazz, finner klare referanser til både folkemusikk, klassisk og samtidsmusikk, har 
trioen sanket inn en Spellemannpris, samt ytterligere tre nominasjoner.

Helge lien – piano, Mats Eilertsen – bass, Per Oddvar Johansen – trommer.

helge lien trio
Arendal Jazzklubb

torsdaG 27. september KL. 20.00

ARRANGØR: Arendal Jazzklubb

Lille Torungen  250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student) 
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lørdaG 29. september KL. 14.00fredaG 28. september KL. 19.00

seVen drunKen nights
The Story of the Dubliners

oPPleV historien om irlands stolte sønner the duBliners!
Nå kommer det irske showet «Seven Drunken Nights – The story of The Dubliners» endelig 
til Norge. Showet har gått sin seiersgang i Storbritannia og nå skal de talentfulle musikerne 
ut på sin andre turnérunde.

Seven Drunken Nights lar deg gjenoppleve musikken og historien til det legendariske The 
Dubliners. Repertoaret til gruppa var enormt, og du får blant annet gjenhør med kjente 
sanger som «The Wild Rover», «The Black Velvet Band», «The Irish Rover», «Molly Malone», 
«Finnegan’s Wake», «McAlpines Fusileers», «Raglan Road» og selvfølgelig «The Seven 
Drunken Nights». Gled deg til en sjarmerende forestilling med høy allsangfaktor!

Store Torungen  350,-

ARRANGØR: Arendal Kulturhus

Wien og Vals
Ingrid Vetlesen, Marita Kjetland Rabben 
og Silje Bugjerde Bagge

en festKonsert med musiKK fra Wien
La deg forføre av valsen, underholde av operetten og fascinere av musikken fra det 20. 
århundre, med Wien som omdreiningspunkt. Utøverne tar deg med til dunkle kabaretscener, 
storslåtte ballsaler, opp over hustakene blant fuglene og ut i naturen.

Ingrid Vetlesen er utdannet operasanger fra Operaakademiet og debuterte ved Operaen i 
København i 2008. Hun har opptrådt på flere store og små festivaler og scener, både som 
solist og kammermusiker. Ingrid flyttet nylig til Lillesand, og arbeider nå frilans derfra.

Marita Kjetland Rabben er utdannet fra fra Griegakademiet i Bergen, Institutt for musikk, 
NTNU og Hochschule für Musik i Freiburg. Marita er en attraktiv solist, akkompagnatør og 
kammermusiker og jobber mye med tverrkunstneriske prosjekter.

Silje Bugjerde Bagge er fiolinist og en aktiv orkester- og kammermusiker bosatt i Oslo. Hun 
har utdannelse fra Conservatorio di Verona, Institutt for musikk NTNU og Barratt Dues 
Musikkinstitutt. Silje jobber for tiden freelance i flere norske symfoni- og kammerorkestre 
samt i ensembler som duo, trio og strykekvartett.

Velkommen til en festkonsert med musikk fra Wien!

Lille Torungen  220,-

ARRANGØR: Arendal Kulturhus
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«5 stars»
– Theatre and Performance Magazine

«don’t miss it» 
– The Irish World
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lørdaG 29. september KL. 18.00

rune andersen
Lykkeliten

ærlig, rYstende, og humoristisK 
Det er aldri barnets skyld. 
Det finnes alltid et håp. 
Gjør valg. 
Rune Andersen vokste opp med en voldelig far. I TV2-
programmet Vårt lille land fortalte han og de tre søstrene 
om oppveksten. Som voksen ble han en folkekjær og 
prisbelønnet komiker. Etter at Runes historie ble offentlig 
kjent har det blitt viktig for ham å ta temaet med inn på 
scenen. Valget med å sette opp forestillingen Lykkeliten 
har vært Runes største utfordring som artist. Men han 
brenner for dem som har opplevd og opplever vold og 
overgrep som barn. Og nå forteller han historien med de 
virkemidlene han mener er viktig; ærlighet, varme og 
humor. Gjennom forestillingen formidler han tydelig det 
som ble hans erfaring: Det er aldri barnets skyld. Det fins 
alltid et håp. Gjør valg. Velkommen til Lykkeliten; en 
ærlig, rystende, og humoristisk forestilling.

ARRANGØR: Kvammen & Sægrov produksjoner

Store Torungen  470,-

torsdaG 4. oktober KL. 20.00

django Bates BeloVed
Arendal Jazzklubb

Virtuost triosPill med BritisK stjerne
Den britiske pianisten Django Bates ga i fjor, etter 
nesten førti år som profesjonell musiker og med et utall 
utgivelser og prosjekter, ut sin første plate på det 
prestisjetunge plateselskapet ECM. Tittelen «The Study 
of Touch» gir virkelig en klar retning for denne 
fantastiske trioens musikalske prosjekt, med et samspill 
fylt av presisjon, virtuositet og musikalitet. 

Sammen med svenske Petter Eldh på bass og den 
danske trommeslageren Peter Bruun, utgjør Bates en av 
de mest spennende pianotrioene som kan høres på noen 
jazzscene i dag. Som et av tre spillesteder i Norge, kan 
trioen denne høsten nytes i Arendal!

Django Bates – piano, Petter Eldh – bass, Peter Bruun – 
trommer.

ARRANGØR: Arendal Jazzklubb i samarbeid med Nasjonal 
Jazzscene Victoria

Lille Torungen  

lørdaG 6. oktober KL. 13.00

oPeraCafé
Cafékonsert Musikkens Venner

ole andreas silseth, tenor
eriK haugan aasland, KlaVer
Ole Andreas Silseth og Erik Haugan Aasland presenterer 
et lettbent program med kjente og kjære arier og lieder.

Ole Andreas Silseth er sanger, opprinnelig fra Molde, og 
utdannet ved blant annet Universitetet i Agder og 
Kunsthøgskolen i Oslo. Han har i flere år samarbeidet 
med pianisten Erik Haugan Aasland, som er fra Arendal. 
De gjestet Ung klassisk for noen år siden, og Musikkens 
Venner er glade for å kunne presentere dem for publikum 
i Arendal igjen.

Musikkens Venner byr på et stykke kake og kaffe i 
pausen.

ARRANGØR: Musikkens Venner

Lille Torungen  
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250,- / 200,- (medl. AJK) / 
100,- (student) 

300,- / 250,- (medl. MV) / 
150,- (barn u/16 år)
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tirsdaG 9. oktober KL. 18.00

På en grønnmalt BenK 
i haVen

aV og med underholdningsVogna 
2016 besøkte trioen i Underholdningsvogna Arendal 
Kulturhus med forestillingen «The Andrews Sisters».
Nå er to av damene tilbake med forestillingen «På en 
grønnmalt benk i haven». 

Fru Ekman og Fru Barra tar publikum med på en 
musikalsk reise med et humoristisk skråblikk på 
hverdagslivet og hverdagslykken.

De to gode venninnene Astrid og Ingeborg møttes på 
husmorskolen, hvorav den ene er den typiske husmoren 
fra 50-tallet mens den andre drømmer seg bort i svermeri 
og Norsk ukeblad.

De vekker til live gode gamle slagere og viser fra 40- og 
50-tallet og blander disse med noen godbiter fra i dag. 
Her blir det flotte kostymer, humoristiske skildringer og 
sangskatter som rører.

ARRANGØR: Arendal Kulturhus

Lille Torungen  220,-

onsdaG 10. oktober KL. 19.00

eigil Berg og 
trond granlund

et samarBeid med fartstid
Eigil Berg og Trond Granlund gir oss en eksklusiv 
intimkonsert. 

I tillegg til låter de begge er kjent for har både Trond og 
Eigil gravd fram favoritter fra en lang karriére som det 
ikke er ofte vi får høre fra scenen med disse to herrene. I 
tillegg til egne hits kan det bli musikk fra felles 
favoritter som Dylan, Ray Charles, Erik Bye og Chuck 
Berry – i det hele tatt et innblikk i favoritter fra to 
artister og låtskrivere med lang fartstid i norsk 
musikkliv.

Eigil Berg og Trond Granlund har sammen med Ingvar 
Hovland de siste årene også levert konserter i Egersund 
kirke, og når Eigil og Trond nå inviterer til en sjelden 
intimkonsert, bør det være duket for både personlige 
favoritter og innslag fra to lange karrierer – kanskje til 
og med en dose rock’n’roll! 

ARRANGØR: Arendal Kulturhus

Store Torungen  300,-

fredaG 12. oktober KL. 20.00

gard nergaard / 
miChael Krumins

å legge På sVøm
Duoen Gard Nergaard / Michael Krumins samler to 
ustyrlige virtuoser i den kreative videreføringen av den 
sørnorske folkemusikken. 

Dette er høytsvevende komposisjoner i gnistrende 
samspill og en fortellerevne av sjelden virtuositet. På 
scenen tøyer duoen feler og gitarer til bristepunktet, og 
vever musikken inn i et univers av myter og historier, så 
du skulle tro at både spøkelse og fanden sjøl kunne 
dukke opp!

Duoen har på kort tid markert seg som et uredd, 
musikalsk fyrverkeri med mye på hjertet. November 2017 
slapp de albumet «Å legge på svøm», en ambisiøs, 
tverrkunstnerlig videreføring av et fullstendig 
folkemusikalsk univers.

Gard Nergaard – feler, Michael Krumins – gitarer.

ARRANGØR: Arendal Kulturhus

Lille Torungen  220,-
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søndaG 14. oktober KL. 19.00

den store høstKonserten 2018
Arendal Byorkester m/dirigent Britt Hilde Våge
Leif Rino Muller – piano, Kristian Vågsnes – bass, Harald Nyland – trommer

god musiKK for enhVer smaK
Velkommen til andre utgave av Den Store Høstkonserten, 
hvor det presenteres to godt etablerte artister fra 
distriktet, og det løftes frem et ungt talent som fortjener 
å bli hørt av flere. Disse vil sammen med Arendal 
Byorkester under ledelse av Britt Hilde Våge og 
«høstbandet» bestående av Leif Rino Muller (piano), 
Kristian Vågsnes (bass) og Harald Nyland (trommer) 
presentere et variert program. 

Konferansier er Linda Sætra, kultursjef i Arendal kommune.

KVeldens artister
Ellen Halvorsen Lervold fra Grimstad har et bredt og 
variert repertoar som spenner fra klassisk til jazz. Hun er 
utdannet ved Grieg-akademiet i Bergen, og har hatt 
roller både i Arendal Musikkteaters oppsetning «Bør 
Børson» og i Kildens oppsetning av «Les Miserable» i 
Kristiansand.

Harald Dose fra Arendal har drevet med mye ulik musikk, 
fra solist i rockebandet Theo på 80-tallet til klassiske 
oppdrag. De siste årene har han vært mest profilert 
gjennom Arendal Musikkteater, der han bl.a. hadde 

hovedrollen som blodtørstig barberer i «Sweeney Todd». 
Mange husker sikkert også de store Robbie Williams-
showene han gjorde i kulturhuset for noen år siden.

Ingrid Ovidia Narjord Dose ble stemt frem og vant 
konkurransen om å være «Årets unge sangtalent». 
22-åringen fra Arendal er vokst opp i et musikalsk hjem 
og har alltid vært glad i å synge, spille piano og andre 
instrumenter. Siden 2016 har hun og bandet Coral Estate 
spilt innen EP, deltatt på talentkonkurranser og varmet 
opp for Paal Flaata og Thomas Dybdahl på 
Spornesfestivalen.

Store Torungen  350,-

ARRANGØR: Arendal Kulturhus
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onsdaG 17. oktober KL. 19.00tirsdaG 16. oktober KL. 19.00

hans-Wilhelm steinfeld
Den nye, kalde krigen

den nYe, Kalde Krigen
Med årets påstander mellom Russland og Vesten om bruk av biologiske våpen og den 
pågående, harde konflikten med Ukraina, er tema den nye kalde krigen.

Selv Norge var arena for KGBs forsøk på å skaffe seg det livsfarlige stoffet Cirin på 
1970-tallet. 5. juni i år uttalte Vladimir Putin på besøk i Wien, at alle ønsker å bli kvitt de 
dyre sanksjonene nå. De koster norsk næringsliv fem milliarder dollar per år, og regnet 
utfra folketallet betaler Norge mest for sanksjonene i Vesten. 

Hans-Wilhelm Steinfeld, som fortsatt har mange oppdrag i Russland, prøver å se den 
største konflikten på østvest-aksen fra begge sider. Med samlet 20 års botid gjennom de 
siste 40 år i fem perioder i Moskva frem til sin avgang som NRK-korrespondent for fire år 
siden, har Steinfeld observert det russiske samfunnet under veldig ulike utviklingstrinn.

Store Torungen  330,-

ARRANGØR: Corporate Communications i samarbeid med Arendal Kulturhus

gisle Børge stYVe trio

gisle Børge stYVe, Per WillY aaserud og helge harstad
Musikken er melodisk, vakker og groovy, med fantastiske koringer og finstemt 
instrumentering. I sentrum står Gisle Børge Styves varme vokal og lekne piano, ledsaget av 
Per Willy Aaseruds trompet og Helge Harstads bass. Trioens spennende musikalske 
arrangementer gir også plass til fioliner, vinglass, klokkespill, perkusjon og slide-bass!

Diskografi Gisle Børge Styve Trio har eksistert siden 1998. De ga i 2002 ut platen «Styves 
Ark», som ble spilt inn live en helt ordinær handlelørdag i bokhandelen Ark på Majorstua. I 
denne butikken har de hatt sin musikalske utviklingsplass og lekestue 30-40 ganger i året, 
til stor glede for kunder og ansatte. Etter det har det blitt mange opptredener over hele 
landet, på festivaler, klubber og lukkete arrangementer. Høsten 2012 ga de ut plate nummer 
to, «Here right now». 

Musikken de har utviklet et svært melodisk og vakkert musikalsk uttrykk, med trestemt 
sang, leken improvisasjon, verbale innspill, groovende låter og vakre melodier. 
Samspillgleden står i sentrum, trioen koser vettet av seg og det smitter fort over på 
publikum. Trioens stadig voksende publikum reiser alltid hjem etter konsertene med et smil 
om munnen og fløyel om hjertet. En konsert med trioen omtales av flere som «ren terapi av 
absolutt høyeste karakter», og publikum får mulighet til å både le og gråte.

Lille Torungen  350,-

ARRANGØR: Arendal Kulturhus
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torsdaG 18. oktober KL. 19.00

maria hauKaas mittet
Jåla fra Lakselvnes

en Konsertforestilling elsKet aV Pressen 
og PuBliKum i nord!
Maria Haukaas Mittet kommer med egen 
konsertforestilling: Jåla Fra Lakselvnes, som hadde 
premiere i lofoten Kulturhus i Svolvær i 2017, før den 
bejublet og med masse ros i bagasjen reiste videre til 
fulle hus i Sortland, Harstad, Sandnessjøen og Bodø.

I konsertforestillingen forteller Maria om opplevelser fra 
oppvekst, karriere og artistliv som bindes sammen av 12 
nordnorske viser. Publikum både ler og gråter om 
hverandre, og jubler til stående applaus. Forestillingen 
omfavner viser hentet fra Marias viseplate «Heim», samt 
«Gjennom sorga går ei sang» (Halvdan Sivertsen) og 
musikk fra Trygve Hoff og Lars Bremnes.

Med seg på scenen har hun Bernt Rune Stray på gitar og 
Kjetil Bjerkestrand på flygel og keys.

ARRANGØR: Arendal Kulturhus

Store Torungen  390,-

fredaG 19. oktober KL. 19.00

KollaPs i Kulissene
Hege Schøyen, Ingar Helge 
Gimle, Jan Martin Johnsen mfl.

når alt som Kan gå galt, går enda Verre!
Hege Schøyen og Ingar Helge Gimle i spissen for et 
topplag av norske komedieskuespillere.
 
Publikum ler så de hyler og kritikerne jubler for The Play 
That Goes Wrong. Teaterstykket går på femte året i 
London og er blitt kåret til «Årets beste komedie 2015». 
 
Hva skjer når et overentusiastisk amatørteaterlag skal 
sette opp sin første store forestilling, et mordmysterium 
i ekte Agatha Christie-stil? Mer enn noen kan fatte! Ja, 
hvis du trodde at du visste hvor mye som kan gå galt på 
teater, må du nå tro om igjen!
 
Kollaps i kulissene er blitt omtalt som en krysning av 
Hotell i særklasse og Mr. Bean – en frydefull 
latterbombe som appellerer til publikum i alle aldre.
 
PS: Hjælp! Har noen sett en golden retriever?

ARRANGØR: Thalia Teater

Store Torungen

lørdaG 20. oktober KL. 13.00

agder Camerata
Kortreist kammermusikk

Kortreist KammermusiKK
Agder Camerata er et ensemble med frilansmusikere fra 
agderfylkene. Ensemblet har årlig en konsertturné viet 
musikk av komponister med tilknytning til agderfylkene.
 
Ensemblets sammensetning gir stor klangrikdom og 
variasjon, og byr på solistinnslag, duoer og trioer. 
Musikerne er Vincent Kok – fløyter, Bjørn Rønnekleiv – 
klarinett, Olga Rakvåg – fiolin, Randi C. P. Birkeland – 
cello og Erik Haugan Aasland – klaver.
Musikken spenner fra det tonale til mer utfordrende 
tonespråk, og er inspirert av alt fra folkemusikk fra 
Agder til Østens tonespråk, jazz med mer. Vakre 
melodier, eksotiske klanger, spenstige rytmer og 
meditative øyeblikk er noen av ingrediensene.
Komponistene er Alfred Gammelsæter, Anna Jastrzebska, 
Espen Jensen, Vidar Kristensen, Kjell Marcussen, Stig 
Nordhagen og Konrad Mikal Øhrn.

ARRANGØR: Aust-Agder musikkråd i samarbeid med Musikkens 
Venner Arendal

Lille Torungen  550,- / 530,- (gruppe min. 10)
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lørdaG 20. oktober KL. 20.00

soPhistiCated ladies
Arendal Big Band

soPhistiCated ladies
Arendal Big Band hyller denne gangen låtene fra riktig 
gode gamle dager. Artister som Glenn Miller, Duke 
Ellington og Louis Armstrong var blant de mest populære 
på 30-, 40- og 50-tallet. Med låter som «Moonlight 
Serenade», «In the Mood», «Take the A-Train», «What a 
Wonderful World» og «When You’re Smiling» satte de 
standarden for hva en god melodi skulle være. En annen 
av disse låtene er «Sophisticated Lady», og med fem 
syngedamer i front gir tittelen på konserten seg selv, 
«Sophisticated Ladies».

Sterkt inspirert av bandet Chicago og artist Dr. John, tar 
de det vanlige «Arendal Big Band-grepet» og gir låtene ny 
drakt, ny groove og vokal på låter som opprinnelig ikke 
hadde det. Vokalen ivaretas av deres glitrende sofistikerte 
damer, Solveig, Rebekka, Lill, Lin og Trude. Kompet sørger 
for heftige nye grooves, og blåsen setter i gang med 
velkjente toner. Det swinger, men ikke slik du er vant til. 

ARRANGØR: Arendal Big Band

Store Torungen  250,-

søndaG 21. oktober Kl. 17.00

liV eller død 
– terje Vigen

fremført aV inger-helen Kilsti
Diktet «Terje Vigen» er det mange som kjenner godt. 
Henrik Ibsen skrev diktet for omtrent 150 år siden, og 
hendelsene i diktet ligger rundt to hundre år tilbake i tid. 
En tid der mennesker i Norge led under internasjonale 
konflikter, og fattigdom og sult var en del av hverdagen. 
Diktet har hatt stor betydning i nasjonsbyggingen: Den 
norske los, altså Norge, er stormaktene moralsk overlegen.

I dag er det ikke vi, men mennesker fra andre 
himmelstrøk enn våre som legger ut på farefulle reiser 
for å berge seg og sin familie. Er det disse menneskene 
som er vår tids Terje Vigen-er? Muligens har vi i Norge i 
dag lite til felles med helten og ligner kanskje mer den 
engelske offiseren enn vi liker å tenke på?

Diktet fremføres i sin helhet, og aktualiserer Ibsens 
diktning ved å plassere diktet i en kontekst som de 
fleste kjenner igjen fra dagens nyhetsbilde. 

ARRANGØR: Arendal Kulturhus

tirsdaG 23. oktober KL. 19.00

tung tids tale
Av Olaug Nilssen
Riksteatret

ei Perle aV ei BoK Blir teater
«Olaug Nilssen tar pusten fra leseren med sin lille 
roman» VG, 6. Om ei mors kjærleik og kamp for eit barn 
som er annleis.

Daniel er tre år, og foreldra gler seg over kor flink han er 
til å synge og prate. Men så sluttar snakkinga. Latteren 
vender seg innover. Den vesle guten endrar seg. For mora 
begynner ein kamp, først for å forstå kva som skjer med 
guten, og så for å få hjelp til å gi han den omsorga han 
treng. Mødrer skal aldri gi opp, blir det sagt, men kva er 
aksept, og kva er å gi opp?

Olaug Nilssen er ein av våre mest vitale og engasjerte 
forfattarar, med ein både skarp og inderleg penn, og med 
Tung tids tale vann ho i fjor Brageprisen. 

«Ei kjærleikshistorie» kallar ho sjøl boka.

ARRANGØR: Riksteatret i samarbeid med Arendal Kulturhus

Store Torungen  
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400,- / 325,- (honnør, student, 
barn u/16 år, gruppe min. 10)
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onsdaG 24. oktober KL. 19.00

henning KVitnes 
Med band

40 år På Veien – og 60 runder rundt sola
På sensommeren slipper Henning Kvitnes et nytt album; 
«60 runder rundt sola», og feirer samtidig 40 år på veien 
med en turné med «Gutta i Bandet» fra slutten av 
september.

Turnéen blir ingen mimring i gammel grut, men en 
blanding av nye sanger, de mest kjente, og noen glemte 
eller gjemte perler fra hans meget store samling av 
sanger på norsk.

«Det var egentlig ikke mening å gi ut flere album, men 
sanger presset seg på og ville ut i verden – og et trofast 
publikum fortjener noe nytt.»

Poetisk, melodiøst, rocka, humoristisk og personlig er 
stikkord – fra en jordnær sangpoet fra helt sørøst i 
landet – som de siste 10-15 åra har hatt en eventyrlig 
publikumsoppslutning.

ARRANGØR: Arendal Kulturhus

Store Torungen  495,-

torsdaG 25. oktober KL. 20.00

ensemBle denada & 
torun eriKsen
Arendal Jazzklubb

jazzVoKal i stort format
Under fjorårets Kongsbergfestival satte jazzvokalist 
Torun Eriksen og det kritikerroste storbandet Ensemble 
Denada hverandre stevne, til samstemt jubel fra 
publikum og presse. Nå gjentas suksessen på turné. 

Det kunstneriske utgangspunktet er Torun Eriksens 
album «Grand White Silk» med sine sofistikerte låter og 
poetiske fortellinger. Resultatet er blitt et uttrykk der 
elegant popestetikk bobler sammen med vindskeiv euro-
jazz og sørstats-dampende soul. Noen assosierer med 
EST, andre hører norske folketoner eller jubler over 
deilige guilty pleasure-sekvenser med discogroove, 
soulriff og sousafon. Men jazz er det okke som og 
arrangør Skomsvoll har satt av godt med plass i 
partiturene til Ensemble Denadas formidable 
instrumentalsolister.

ARRANGØR: Arendal Jazzklubb

fredaG 26. oktober KL. 19.00

it Was fiftY Years ago 
todaY
Alt fra The Beatles 1968

reisen fortsetter!
Dette er nå 6. året på rad de reiser rundt i Norge for å 
spre Beatles-musikk! Nok en gang går The Beatles 
gjennom en forandring fra forrige utgivelse. Nå er det 
slutt på fargesprakende psykedelia, og «The Beatles», 
eller «The White Album» som vi vanligvis kaller albumet, 
har flere ganger blitt kalt utgivelsen som definerer hva 
et rockeband skal drive med.

Dette året tilbrakte bandet mye tid i India med 
meditasjon og låtskriving. De utga helaftens tegnefilm, 
og klatret til topps på singlelistene med den lengste 
sangen til da, «Hey Jude». 

Hele historien fortelles av den eminente forteller Tom 
Mathisen, og låtene framføres av vokalistene Eirikur 
Hauksson, Kim Wifladt, Frode Vassel, Jonas Groth, 
Bjørnar Reime Erlandsen, og bandet Masters Of The Past.

ARRANGØR: Masters Of The Past

Store Torungen  445,- 300,- / 250,- (medl. AJK) /
100,- (student) 
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lørdaG 27. oktober KL. 14.00

Konsert
Lørdagsskolene i Agder

unge talenter fra agder
På denne konserten får du oppleve godt og vel 40 
talentfulle, entusiastiske og spilleglade ungdommer fra 
hele Agder i alderen 11-18 år som allerede er dyktige 
utøvere på sitt instrument. De unge musikerne vil utfolde 
seg med vakker sang, band med trøkk, strykeorkester 
med 30 strykere, som solister og i mindre ensembler i tett 
samspill.

Ungdommene er elever i lørdagsskolene i Agder, TUP og 
Talent Norge Jr. Dette er kulturskolenes, Universitetet i 
Agder og Talent Norges satsing på unge talentfulle 
musikkelever i agderfylkene. 

ARRANGØR: Arendal kulturskole, Lørdagsskolen

Lille Torungen  Fri entré

man 29. – ons 31. oktober KL. 19.00

Charlie ChaPlin
Liten mann med stort hjerte

arendal sCene fremfører teaterstYKKet 
om Charlie ChaPlin og hans liV
Teaterstykket om Charlie Chaplin er skrevet av Odd 
Vaagland og er et halvdokumentarisk skuespill, som 
følger Chaplins liv på veien fra fattig gategutt i Øst-
London til rik og berømt verdensstjerne. Her skildres 
hvordan han famlende finner frem til sin verdensberømte 
landstrykerskikkelse.

Stykket handler både om Chaplins opptur og hans 
nedturer inkludert skilsmisser, skandaler og suksess og 
omkostningene bak berømmelsen han oppnådde. 
Stykket inneholder også scener fra enkelte av Chaplins 
filmer, musikk og sang.    
                                 
Medvirkende: Stephan Hergel, Fredrik Wilhelm Schulze- 
Krogh, Geir Ludvigsen, Nina Zachariassen, Kristin 
Fløystad, Esben Holm Eskelund, Ola Petrus Holm 
Eskelund og Arild Strand (piano). Regi: Wenche J. Liberg

ARRANGØR: Arendal Scene i samarbeid med Arendal Kulturhus

Lille Torungen  

fredaG 2. november 

tedxarendal 2018
Ideas worth spreading

et uniVers som utfordrer, insPirerer og 
engasjerer
Er du sulten på kunnskap? Nysgjerrig på nye idéer og 
vinklinger? Da er TEDxArendal 2018 stedet du bør være.
Årets arrangement er breddfullt av banebrytende og 
inspirerende innhold innenfor temaene Technology, 
Entertainment and Design (TED). TEDxArendal lover en 
dag med inspirasjon, workshops, nettverksbygging og 
magi!

Kom alene eller sammen med kollegaer og venner. La 
deg inspirere fra hovedscenen, opplev kule tema-lounger 
eller heng med spennende folk i baren.

Det arrangeres 3000 TEDx-event over hele verden hvert 
år. TEDxArendal er rangert blant de beste i verden! Idéer 
fra TEDxArendal er sett over 3,4 millioner ganger på nett 
over hele verden.

ARRANGØR: TEDxArendal     PROGRAM: www.tedxarendal.com

Store Torungen220,- 550,- / 100,- (workshops og 
streaming av talks i foajeen)

 KL. 12.00–24.00
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tirsdaG 6. november KL. 18.00

Karius og BaKtus
Av Torbjørm Egner
Riksteatret

iKKe gjør som mora di sier!
Gjør deg klar for besøk av to energiske små karer som 
tar innersvingen på både liten og stor. Riksteatret viser 
den «originale» Karius og Baktus – tro mot Thorbjørn 
Egners historie og garantert godt barneteater. 

Thorbjørn Egners barneklassiker er en del av vår 
moderne kulturarv, og historien om de to rampete 
tanntrollene lever i beste velgående. Fortellingen dukket 
opp i 1946, til fryd for mange, og til skrekk og advarsel 
for de som slurvet med tannpussen. 
Skremselspropaganda eller ei, Karius og Baktus har i 
over 70 år vist at den har livets rett, ikke minst takket 
være Thorbjørn Egners rike bokillustrasjoner, NRK-
hørespill og Ivo Caprinos velkjente dukkefilm.

Gap opp!

Passer for barn fra 3 år.

ARRANGØR: Riksteatret i samarbeid med Arendal Kulturhus

Store Torungen            240,- / 195,- (familie min. 4)

onsdaG 7. november KL. 20.00

en aften med g.thomas 
og steff neVers

historier BaK sangene
Disse countrygutta har mye på hjertet gjennom mange år 
med reiser rundt om i verden. De forteller artige og 
interessante historier bak låtene de har spilt inn og 
opplevelser de har hatt med diverse storheter i 
countrymusikk-verdenen!

G.Thomas har vært en pioner innen countrymusikken i 
Norge og feiret i fjor 35 år som profesjonell artist. Over 
40 år på veien har det blitt. Den norske countrylegenden 
har utgitt 11 album og høstet mange musikalske frukter 
i sin karriere.

Steff Nevers ble signert til Universal Music i 2008 og 
debuterte på platemarkedet i 2009. Han har utgitt fire 
album og blitt nominert til Spellemannsprisen to ganger 
og en nominasjon til Britiske CMA awards som 
«European Artist of the Year».

ARRANGØR: CountryArtists International 

Lille Torungen  350,-

torsdaG 8. november KL. 20.00

sCheen jazzorKester 
& eYolf dale
Arendal Jazzklubb

landsdelens eget toPPensemBle
Landsdelens eget ensemble, Scheen Jazzorkester, er på 
turné for å markere at Sørnorsk jazzsenter i år har 
20-årsjubileum. Scheen Jazzorkester er aktuelle med ny 
plate i samarbeid med pianist og komponist Eyolf Dale. 

Det er musikken fra det nye albumet «Commuter 
Report» som presenteres når ensemblet og Eyolf Dale 
gjester jazzklubben. «Commuter Report» har blitt et tett 
og dynamisk uttrykk uredd både romantikk og rariteter; 
et utadvendt stykke musikk med sans for ensembleklang 
og rytmiske finurligheter og med sterke soloprestasjoner 
både fra Dale og ensemblet. Eyolf Dale er solist og 
komponist på den internasjonale jazzscenen, både med 
omfattende turnévirksomhet på store scener og 
festivaler i Europa og flere Spellemann-nominerte 
plateutgivelser i eget navn.

ARRANGØR: Arendal Jazzklubb i samarbeid med Sørnorsk 
jazzsenter

Lille Torungen  250,- / 200,- (medl. AJK) / 
100,- (student) 

FOTO  Stian Herdal
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lørdaG 10. november KL. 13.00fredaG 9. november KL. 19.00 / FØRSNAKK KL. 18.10

Kraggerud og halVorsens gjenfunne 
fiolinKonsert
Kristiansand Symfoniorkester

Kraggerud og Kristiansand sYmfoniorKester sPiller halVorsens 
gjenfunne fiolinKonsert
Dirigent: Bjarte Engeset
Solist: Henning Kraggerud, fiolin

Johan Svendsen: Sigurd Slembe, Symfonisk preludium
Johan Halvorsen: Fiolinkonsert
Edvard Grieg: Musikk fra skuespillet Peer Gynt

John Halvorsens fiolinkonsert fra 1909 er med sitt romantiske og folkemusikkinspirerte 
tonespråk en klingende juvel. Etter at det tapte notematerialet ble gjenfunnet, fikk 
fiolinkonserten – med Henning Kraggerud som solist – sin første fremførelse på over 100 år. 

Denne helnorske konsertkvelden innledes med Johan Svendsens symfoniske preludium til 
Bjørnstjerne Bjørnsons skuespill om Sigurd Slembe og hans kamp om å erobre 
kongekronen. Etter pausen bys det på mesteparten av 175-årsjubilanten Edvard Griegs 
maleriske, dramatiske og vakre musikk til Ibsens skuespill Peer Gynt.

Store Torungen  

ARRANGØR: Kilden Teater- og Konserthus i samarbeid med Arendal Kulturhus

WærVågen, nYman og andsnes
Cafékonsert Musikkens Venner

frida fredriKKe Waaler WærVågen, Björn nYman og ingrid andsnes
Frida og Ingrid gjestet Musikkens Venner våren 2017, og konserten ble av mange omtalt 
som nærmest magisk. Musikkens Venner var derfor ikke sene om å invitere dem tilbake.

På denne konserten skal de også ha med seg klarinettisten Björn Nyman. 

Programmet vil blant annet bestå av Johannes Brahms store trio for klarinett, cello og 
klaver. Ingrid og Frida vil i tillegg ha en avdeling for cello og klaver. Musikkens Venner er 
spesielt glade og stolte over å kunne fortsette 60-årsjubileumsfeiringen med å presentere 
årets andre bestillingsverk, og årets femte urfremføring – det nyskrevne stykket «Waves for 
cello og klaver» av komponisten Vidar Kristensen fra Arendal.

Frida Fredrikke Waaler Wærvågen – cello, Björn Nyman – klarinett, Ingrid Andsnes – klaver.

Musikkens Venner byr på et stykke kake og kaffe i pausen.

lille Torungen                      300,- / 250,- (medl. MV) / 150,- (barn u/16 år)

ARRANGØR: Musikkens Venner
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375,- / 340,- (gruppe min. 10) / 325,- (honnør) / 
160,- (student, barn u/16 år)
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FOTO  Bjørg Fossli

lørdaG 10. november KL. 21.00

led zePPelin night ii
The Bastard Sons of Sam Eyde

Perler fra iKonisKe led zePPelin
Arendalsbandet The Bastard Sons of Sam Eyde serverer 
publikum perler fra ikoniske Led Zeppelin denne 
høstkvelden. 

Fjorårets konsert ble en stor suksess og det ønskes 
igjen velkommen til en Zeppelin helaften i Lille 
Torungen. Gutta i TBSOSE fremfører de episke låtene fra 
bandets storhetstid.

Vidar Hushovd – vokal, Ian Pierre Barlier – gitar, 
Geir Emanuelsen – bass, Ottar Vigerstøl – trommer.

ARRANGØR: The Bastard Sons of Sam Eyde / Arendal Kulturhus

Lille Torungen  220,-

ons 14. – fre 16. november KL. 19.00

KommunereVYen 2018
#Arendalsfolk

#arendalsfolK
Friskt og løssluppent setter de galeste kommuneansatte 
opp en kommunerevy for 11. gang. Dette til glede og 
entusiasme for sine kollegaer, og alle andre med 
interesse for skråblikk på Arendalssamfunnet og 
verdensbildet for øvrig. 

Kommunerevyen og forestillingen «#Arendalsfolk» 
sparker fra seg på scenen med stoff produsert på 
bakgrunn av hendelser i politikk, nyhetsbildet, 
forvaltning og ellers i samfunnet. Med sanger, sketsjer, 
monologer og et band i storform, er det duket for en ny 
oppsetning tre kvelder til ende. Mens høstmørket senker 
seg ute, inviterer vi deg inn i byens storstue til lys, 
varme, glitter og stas!

Regi og produksjon: Elin Christin Riebe og Maria 
Moksness.

ARRANGØR: Arendal kommune

Store Torungen  

lørdaG 17. november KL. 13.00

På haVets Bunn
Det Stille Teateret

aV og med thea elisaBeth sKalleVold
Bli med på en vakker, ordløs oppdagelsesreise ned i 
havdypet, hvor en sjenert eremittkreps våger seg fram 
fra sitt skjulested. Glinsende fiskestimer og lysende 
havdyr svømmer forbi, og nederst, i det mørkeste dypet, 
vokter kamskjellet sin hemmelighet.

En forunderlig forestilling for barn fra 0 til 5 år, inspirert 
av Inger Hagerups dikt «På havets bunn står skutene».

«Nydelig, skjørt og vakkert. Nydelig scenografi og 
rekvisitter. Den vakreste brennmaneten jeg har sett!» 
– Aslak Larsen, Tønsberg og Færder bibliotek

«Gjennom skuespiller Thea Skallevold skapes en magisk 
stemning med lyder, musikk, bevegelse og figurer. En 
liten perle av en forestilling!»
– Tiril Engelstad, Papirhuset Teater

ARRANGØR: Arendal Kulturhus

Lille Torungen  250,-
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120,- / 75,- (barn u/2 år)
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søndaG 18. november Kl. 17.00lørdaG 17. november KL. 19.00

el muro og CYrena & steinar
Tangoforestilling

sPeKtaKulær tangofest
Det er klart for en spektakulær tangofest når El Muro og Cyrena & Steinar inviterer til en 
forrykende tangoforestilling i Arendal Kulturhus. Med på laget har de en av de fremste 
internasjonale tangosangerne fra Buenos Aires i dag, Juan Villarreal.

El Muro er et norsk-argentinsk tangoband stiftet i 2016, og som i løpet av kort tid har gjort 
seg bemerket på tangoscenene i Europa og Argentina. 

Danseparet Cyrena Drusine & Steinar Refsdal gjorde sitt inntog på norske TV-skjermer som 
deltagere under årets sesong av Norske Talenter på TV2.

Denne kvelden blir en fantastisk mulighet til å lene seg tilbake og nyte dans og musikk av 
topp internasjonal klasse. 

Juan Pablo de lucca – klaver, Åsbjørg Ryeng – bandoneón, Karl Espegard – fiolin, Sebastian 
Noya – kontrabass, Juan Villarreal – sang, Cyrena Drusine & Steinar Refsdal – dans.

Store Torungen  350,-

ARRANGØR: Arendal Kulturhus

gråtass – traKtorjul

juleforestilling
Juleforestillingen med Gråtass har vært en stor suksess i mange år og blitt en fast tradisjon 
for veldig mange. 

I TraktorJul er alle med – Gråtass, Grynet, Goggen, Gamlefar og begge skurkene.

Det er jul på gården til Gråtass og vennene hans, og det skal som vanlig ryddes og pyntes. I 
år er det dessuten Goggens tur til å bake, noe han gleder seg veldig til! Han har nemlig 
funnet opp et nytt superdupert bakepulver som får kakene ekstra store på rekordtid. Dette 
bekymrer Gamlefar og Grynet litt. 

Goggen er også helt sikker på at julenissen kommer på besøk. Og, nissen kommer – både 
en, to og tre ganger! Til slutt dukker det også opp et reinsdyr, noe som gjør alle på gården 
veldig forvirret.

Det er duket for spenning, forviklinger, humor, varme og den gode julestemningen når 
Gråtass nok en gang må ordne opp på gården!

Store Torungen  220,-

ARRANGØR: Arendal Kulturhus
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w w w . b i n g o s o r . n o

“Enkelt å gi, en glede å få”

... ses i byen!

Gavekortet

www.arendal-by.no

SENTRUMS-

Selges hos: 
7 Eleven
Interoptik Brillehjørnet
La Vita é Bella
Firmabestilling: 
post@arendal-by.no

Over 120 brukersteder 
inkl. kulturhus og kino

ivre.no/rekruttering

søndaG 18. november KL. 18.00

førjulsforestilling
Arendal Trekkspillklubb med gjester

musiKalsK førjulsforestilling
Arendal Trekkspillklubb inviterer igjen til musikalsk førjulsforestilling. 

Gjester denne gang er: Tamara Kaarup – kveldens konferansier, sanger, skuespiller og 
kordirigent. Hun står gjerne på musikalscenen; sist som Golde i Arendal Kulturhus i april. 
Jarl Idar Karlsen – sangsolist til eget akkompagnement på helelektronisk digitalt 
trekkspill. I forestillingen medvirker også Hans Christian (Basse) Andersen – slagverk og 
Odd Bjørn Jensen – trompet, begge svært aktive musikere i regionens musikkliv. Eva Karina 
Johnsen er ragtimesolist på klaver. Dirigent og akkompagnatør er Ole-Bjørn Gullbring.

Velkommen til en variert forestilling!

Lille Torungen  220,-

ARRANGØR: Arendal Trekkspillklubb
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onsdaG 21. november KL. 20.00

tim hagans Quartet
Arendal Jazzklubb

ameriKansK jazz aV Beste merKet
Med inspirasjon fra storheter som Clifford Brown og Miles Davis, samt sitt eget unike 
uttrykk, regnes trompetisten Tim Hagans i dag som en av de fremste på den amerikanske 
jazzscenen.

Med seg til Arendal har Hagans sin faste «europeiske trio», bestående av et dansk/finsk 
stjernelag, som de siste seks årene har turnert over hele Europa, samt USA, Latin-Amerika, 
Afrika og Asia. Selv med sin europeiske bakgrunn, spiller disse musikerne som om de 
skulle være født og oppvokst i New York! Det er med andre ord duket for en kveld i den 
amerikanske jazzens tegn.

Tim Hagans – trompet, Carl Winther – piano, Johnny Åman – bass, Anders Mogensen – 
trommer.

Lille Torungen  250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student) 

ARRANGØR: Arendal Jazzklubb

tirsdaG 20. november KL. 19.00

stein i lomma
Basert på den internasjonale teatersuksessen 
«Stones in His Pockets» – Riksteatret

feelgodKomedie med hallVard holmen og øYstein martinsen
Gjør deg klar for feelgoodkomedie basert på Stones in His Pockets med Erik Poppe i 
registolen og to velopplagte skuespillere i 18 roller!

En Hollywood-film skal spilles inn på et lite sted i Norge, og i likhet med en stor del av 
lokalbefolkningen har to rappkjeftede unge menn latt seg hyre inn som statister. Hvordan 
reagerer det lille lokalsamfunnet på møtet med sleipe produsenter og verdensvante divaer?

Stones in His Pockets startet som pubteater, og har siden gått for fulle hus i londons West 
End og på scener over hele verden. «Gå og se, og vær forberedt på å le og bli overveldet», 
skrev pressen etter premieren. Her hjemme husker mange Nationaltheatrets oppsetting med 
Kåre Conradi og Øystein Røger i rollene, som var på turné med Riksteatret og ble sendt på 
NRK.

Med stjerneregissør Erik Poppe i registolen og Hallvard Holmen (Roy i NRKs Himmelblå) og 
Øystein Martinsen (Kark i NRKs Vikingane) på scenen, gjør Riksteatret Stones in His 
Pockets – som opprinnelig foregår i Irland – om til en filminnspilling i Nord-Norge.

Store Torungen  

ARRANGØR: Riksteatret i samarbeid med Arendal Kulturhus

415,- / 335,- (honnør, student, barn u/16 år, gruppe min. 10)
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torsdaG 22. november KL. 19.00

henriette steenstruP 
& john Brungot
Åpent forhold

«Briljant», «gnistrende» og «uten 
dødPunKter» er anmeldernes dom oVer 
henriette steenstruP og john Brungots 
humorshoW «åPent forhold»
Endelig får vi oppleve to av Norges aller morsomste 
komikere sammen på scenen. I dette showet briljerer 
skuespillerne med sine treffsikre karakterer og parodier 
fra den norske kjendisfloraen. Det blir friske fraspark, 
dans og sang – med seg på scenen har de fullt band. 
Regien er ved Bjarte Hjelmeland. 

ARRANGØR: Over Norge

Store Torungen  450,-

fredaG 23. november KL. 19.00

CreedenCe storYnight
Fortunate Sons

CreedenCe ClearWater reViVal aften
Creedence StoryNight gir deg musikken og historien til 
Creedence Clearwater Revival i én og samme forestilling.

Fortunate Sons – the Creedence Clearwater Revival 
Experience tar oss med tilbake til slutten av 60-tallet, 
og gir oss et gjenhør med alle de fantastiske låtene som 
gjorde Creedence til allemannseie; «Have You Ever Seen 
The Rain», «Bad Moon Rising», «Down on The Corner», 
«Cottonfields», «Proud Mary», «Hey Tonight», «Up 
Around The Bend», «Lookin’ Out my Back Door», «Born 
on The Bayou», for å nevne noen.

Vi får et innblikk i hva som formet bandet, historien bak 
låtene, og faktorene som førte til at bandet smuldret opp 
i bittert rivaleri i 1972, kun fem år etter at de slo 
igjennom. Alt levert av et rocka og energisk band med 
overskudd og ikke minst kjennskap til Creedence sin 
historie og musikk som overgår de fleste!

ARRANGØR: Onstage Booking i samarbeid med Arendal Kulturhus

Store Torungen  360,-

lørdaG 24. november KL. 13.00

atem strYKeKVartett
Cafékonsert Musikkens Venner

fire fremragende unge strYKere
Atem strykekvartett består av fire unge kvinner, som 
tross sin unge alder allerede har imponerende merittlister 
både som solister, orkestermusikere og kammermusikere. 
De regnes blant de fremste unge strykerne i Norge, og 
har høstet gode kritikker også med strykekvartetten.

Kvartetten er nylig opprettet, men musikerne kjenner 
hverandre godt gjennom samspill i det kjente 
strykeorkesteret Ensemble Allegria. På konserten byr de 
på musikk av Wolfgang Amadeus Mozart, György Kurtág 
og Antonin Dvorak.

Maria Angelica Carlsen – fiolin, Eva Camilla Stalheim – 
fiolin, Marthe Husum – bratsj, Frida Fredrikke Waaler 
Wærvågen – cello.

Musikkens Venner byr på et stykke kake og kaffe i 
pausen.

ARRANGØR: Musikkens Venner

Lille Torungen 300,- / 250,- (medl. MV) / 
150,- (barn u/16 år)
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søndaG 25. november KL. 14.00

exo Kids
Tilly, Exo og sølepyttportalen

en musiKalsK reise i Verdensrommet På leting etter liV!
Visste du at det finnes milliarder av planeter, utenfor vår egen galakse, med mulighet for 
liv? De kretser rundt en stjerne, slik jorda kretser rundt sola, og kalles exoplaneter. Dette 
er bakgrunnen for forestillingen fremført av Signe Marie Sørensen og Trond Helge Bårdsen.

I fortellingen møter vi en jente som støter på den utenomjordiske skapningen, Exo. Han er 
ensom, men skeptisk til å bli venn med noen som er annerledes enn han selv. Jenta tror 
ikke på at han har kommet hit via en portal. Exo bestemmer seg for å bevise at det er sant 
og tar henne med på en spektakulær reise i rommet på tvers av galakser. Vil Exo finne veien 
hjem og er det mulig for ham å bli venn med en som er så annerledes enn seg selv?

Exo Kids fremføres som historiefortelling i konsertformatet og byr på fengende låter om 
uoppdaget liv, annerledeshet og vennskap.  

Bli med Exo Kids og syng, klapp, dans og svev blant stjernene! Kanskje du blir kjent med 
noen nye skapninger også?

Passer for barn i alderen 3 til 8 år.

Lille Torungen  120,-

ARRANGØR: Arendal Kulturhus

lørdaG 24. november KL. 19.00

Bjørn eidsVåg
Med band

Konsert
I høst er Bjørn Eidsvåg igjen klar for å legge ut på veien, etter en periode med fullt fokus på 
teatersuksessen «Etterlyst: Jesus». Med seg på turné har han sitt fremragende band og en 
rikholdig katalog med kjente og kjære låter.

Eidsvåg har nylig spilt sin siste teaterforestilling av «Etterlyst: Jesus», som har blitt spilt 
for fulle hus over hele landet. Nå gleder han seg til å innta konsertscenen igjen og besøke 
landets kriker og kroker. 

Med 25 studioalbum og eget hyllestalbum har Eidsvåg opparbeidet seg en helt unik posisjon 
i norsk musikkliv. Han har skrevet en rekke udødelige låter som flere generasjoner av 
nordmenn har et sterkt forhold til. I tillegg har Eidsvåg en unik formidlingsevne både som 
sanger og historieforteller, noe som får publikum til å vende tilbake år etter år. 

En konsert med Bjørn og bandet er en opplevelse som egner seg like godt i Oslo Spektrum 
som i mindre kirker og kulturhus.  

Store Torungen  

ARRANGØR: Quint

495,-

FO
TO

  J
an

ne
 R

ug
lan

d

27



mandaG 26. november KL. 19.00

man

danseforestilling 
MAN – i betydningen mann og menneske – er et prosjekt 
i krysningspunktet mellom to kulturer. Gjennom alvor og 
absurd humor skildrer MAN enkeltmenneskets kamp for 
egen indre balanse. MAN utspiller seg som en dialog 
mellom Sølvi Edvardsen og danseren Sudesh Adhana, I tett 
samarbeid med komponisten Kim Sølve og hans gruppe 
Swarms og lysdesigner Paul Vidar Ramon Sævarang.

Forestillingen hadde premiere under CODA Oslo 
International Dance Festival oktober 2015. Den har siden 
vært vist på ICE HOT Nordic Dance Platform, 
DanseFestival Barents og Fyrverkeriet Festival, og skal 
på en lengre turné i Canada januar 2019. Turnéen er i 
regi av Dansenett Norge.

Koreograf: Sølvi Edvardsen. Film, kostyme, rekvisitt: 
Sølvi Edvardsen. Søm: Johanna Sutinen, Metall: Arne 
Øystein lunner. Produsent: Kirre Arneberg.

ARRANGØR: Arendal Kulturhus

Store Torungen  250,-

tirsdaG 27. november KL. 19.00

jaCoBsen, Værsågod!
Riksteatret

anne marit jaCoBsen tilBaKe På 
humorsCenen
Det er rett og slett en drøm som har blitt virkelighet. 70 
år og overmoden ønsker Jacobsen afasien velkommen og 
har ingen planer om å ta det rolig. Hun bare må møte 
publikum og vise alt som inspirerer henne.

Unge mennesker fyller henne med musikk. Og, som hun 
sier – det kan komme mye fin sang ut av sprukne 
stemmebånd. Vi får innblikk i den kaosskuffen som er 
Anne Marit Jacobsens karriere, og får møte noen av 
rollene hun fikk og de hun aldri fikk. Jacobsen fabulerer 
rundt livet, døden og hvorfor i all verden hun har spilt så 
mye fugl.

En morsom, musikalsk og aldri så lite absurd 
forestilling. Afasi or not to be – that’s the question.

ARRANGØR: Riksteatret i samarbeid med Arendal Kulturhus

Store Torungen  

onsdaG 28. november KL. 20.00

minneKonsert 
sVen lillegaard

minneKonsert
Vi vil minnes Sven Lillegaard som en glad og lekende 
musikant som spredde god stemning og godt humør. 
Sven var en populær musiker og inspirator for jazzlivet i 
Arendal, ikke minst gjennom Lillegaard Tradband i 30 år 
sammen med Per Røed og Dag Jonssen. 

Sven Lillegaard mottok sammen med Lillegaard Trad band 
Arendal kommunes kulturpris i 1999. 

Denne kvelden er det invitert en rekke gjestemusikere 
som har vært involvert i Sven sitt musikalske liv.

ARRANGØR: Lillegaard Musikkformidling

Lille Torungen 220,-425,- / 345,- (honnør, student, 
barn u/16 år, gruppe min. 10)

FO
TO

  F
ee

lg
oo

d 
/ J

ar
le 

Ny
tti

ng
ne

s

28



BDO - ET BEVISST VALG

BDO kjenner godt til de muligheter og utfordringer foreninger 
og lokale lag innen kultur og idrett møter. Mange har derfor 
valgt oss – og derfor er vi lokalmiljøets rådgivningsselskap. 

Vi hjelper deg med spørsmål om organisasjonsform, 
kartlegging av eventuell regnskapsplikt og bokføringsplikt, 
samt spørsmål om skatteplikt.

Revisjon  |  Skatt og avgift  |  Rådgivning  |  Regnskap

For mer informasjon kontakt oss gjerne på:
Tlf.: 99 21 70 51 eller haakon.korslund@bdo.no

torsdaG 29. november KL. 20.00

time is a Blind guide
Arendal Jazzklubb

en uniK musiKalsK oPPleVelse
Jazzklubbens publikum kan vente seg en helt unik musikalsk opplevelse når Thomas 
Strønens «Time is a blind guide» gjester kulturhuset. 

Dette musikalske prosjektet er genuin kammermusikk, hvor både samspill og 
komposisjoner er satt i høysete. Musikken spenner vidt og henter sin inspirasjon fra så vel 
jazz og samtidsmusikk, som folkemusikk og barokk, fremført av noen av Europas fineste 
jazzmusikere. 

Ensemblet har gitt ut to album, det siste, «Lucus», kom ut i januar i år og ble av en samlet 
internasjonal jazzpresse rost opp i skyene. Prestisjetunge Downbeat valgte i vår «lucus» ut 
som «editors pick».

Thomas Strønen – trommer, Ayumi Tanaka – piano, Håkon Aase – fiolin, Leo Svensson 
Sander – cello, Ole Morten Vågan – bass.

Lille Torungen  250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student) 

ARRANGØR: Arendal Jazzklubb
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lørdaG 1. desember APERITIFF FRA Kl. 18.00 / MIDDAG OG UNDERHOlDNING Kl. 19.30

juleBord
3-retters meny, musikalske innslag og DJ
Med Alejandro Fuentes og Need Music

juleBord med alt i en PaKKe
Arendal Kulturhus inviterer til julebord med 3-retters meny, musikalske innslag og DJ.

Vi gjentar suksessen fra i fjor med Alejandro Fuentes og Need Music. 

I en alder av 16 år ble Alejandro i 2005 med i Idol på TV2, hvor han kom på tredje plass og 
sjarmerte hele Norge med stemmen sin. Han ble deretter med i gruppen «De nye 
gitarkameratene», som fremdeles er landets største salgs- og turnésuksess. Han har utgitt 
musikk på engelsk og norsk, og har de siste årene fokusert på å skrive og utgi spansk 
musikk. I år er han aktuell med fire nye singler.

Need Music er et godt etablert band, som har fått et stort navn og rykte både nasjonalt og 
internasjonalt. Nøkkelen ligger i at Need Music utspiller seg fra klubbscenen og er konstant 
kreative og innovative innen musikk og utøvende musikalske utrykk. Med landets beste 
DJ-er, musikere og vokalister er visjonen å alltid være i forkant av musikk, levere energi fra 
scenen, som får folk til å smile og danse.

Vi får oppleve Alejandro Fuentes på vokal og gitar, Lisa Tatjana på vokal, Marius Gjersøe på 
trompet, Roch Nunes på djembe tromme og Esther Roe på el-fiolin. Utover kvelden blir det 
god dansemusikk ved DJ og produsent Christian Sol.

Velkommen til et helaftens julebord i Arendal Kulturhus!

Store Torungen  995,- inkl. en aperitiff, 3-retters meny og underholdning (drikke til maten kjøpes separat)

ARRANGØR: Arendal Kulturhus
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tirsdaG 4. desember KL. 18.00

jul i Blåfjell
Basert på NRKs julekalender 

juleforestilling for hele familien 
Her møter vi Blånissene i måneden før jul. Mye skal 
gjøres og gamle tradisjoner holdes i hevd. Men er alle 
tradisjonene verdt å ta vare på? Og hva med gamle Erke? 
Hvorfor oppfører han seg så rart? Er det savnet av Tufsa 
eller kan det være noe mer? Skjuler noen seg i 
Kvisthulen? Kan Blånisser og Rødnisser noen gang bli 
venner? Og hvorfor i alle dager driver noen og kaster 
søppel i Blåfjell?

Dette vil den kloke og modige lille blånissejenta Turte 
finne ut av. Og Turte kan ordne opp, hun går der hvor 
ingen andre tør å gå og tenker tanker ingen andre i 
Blåfjell tør å tenke. Vil Turte klare det? 

Ta med hele familien på denne spennende, morsomme 
og stemningsfulle forestillingen og finn ut!

ARRANGØR: Victoria Productions

Store Torungen       300,- / 275,- (gruppe min. 10)

onsdaG 5. desember KL. 19.00

Karoline Krüger & 
sigVart dagsland 

juleKonsert
Etter suksessen med sitt julealbum og turneer, er nå 
Karoline Krüger og Sigvart Dagsland tilbake med 
julekonsert sammen med seks av landets fremste 
musikere. 

Velkommen til en stemningsfull, virtuos og humoristisk 
kveld med to av landets beste sceneartister.

ARRANGØR: Arendal Kulturhus

Store Torungen  450,-

mgPjr juleturné 2018

mgPjr juleturné
MGPjr juleturné 2018 kommer til Arendal Kulturhus.

For mange har MGPjr juleturné blitt en fast tradisjon for 
hele familien. En konsert med de kjente julesangene, 
kombinert med finalistene sine egne sanger fra MGPjr, 
toppet med de forskjellige fellessangene vi kjenner fra 
TV-finalene.

I 2017 hadde de 30 konserter i 21 byer. Også i år 
kommer de til Arendal, og med seg i sleden har de 
selvfølgelig bandet, snømannen og kanskje kommer 
nissen?

ARRANGØR: Aiko Music

Store Torungen          465,-

torsdaG 6. desember KL. 18.00
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Sørlandets største p-hus 
med 800 parkeringsplasser 

rett ved kulturhuset!

Sentralbord 37 00 60 70, e-post: post@h-co.no

Åpent alle dager fra 07.00 – 24.00

8. oG 9. desember lØRDAG Kl. 17.00 / SØNDAG Kl. 12.30 OG 17.00

aliCe
Bølgen Dansestudio

dansende Versjon aV aliCe i eVentYrland
Bølgen Dansestudio setter opp en dansende versjon av Alice i eventyrland. Vi følger Alice 
som faller ned i et kaninhull i bakken. Plutselig befinner hun seg i en underlig verden der 
kålormer røyker pipe, kortstokker er levende, hattemakeren er i et evig teselskap og den 
gale hjerterdronningen vil halshugge alle!

Hovedrollene danses av Sofie «Alice» Speikland 15 år, Amalie «Hattemaker» Trommestad 18 
år, Henriette «Absolem» Nordli 18 år og Hermine «Hjerterdronning» Huseby 15 år.

Sammen med over 600 Bølgendansere fra 3 år og oppover, følger vi dem gjennom en 
fargerik og underholdende historie. Dette er en familieforestilling spekket med fabelaktig 
dans, alt fra grasiøse ballettsprang til røffe hiphop moves.

www.bølgendansestudio.no

Salgsstart mandag 8. oktober kl. 11.00

Store Torungen  310,- / 220,- (honnør, barn u/16 år)

ARRANGØR: Bølgen Dansestudio
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onsdaG 12. desember KL. 19.00

jeremaYa
Christmas Concert

juleKonsert
Han er fra Dubai men bor i Stavanger. Men for JereMaya 
er verden uten grenser når han før sommeren 2016 
lanserte debutlåten, «Everything about you», for et 
internasjonalt publikum. Det skjedde gjennom en 
musikkvideo som ble regissert av ingen ringere enn Ray 
Kay, nordmannen som har produsert videoer for Lady 
Gaga, Beyonce, Justin Bieber og Britney Spears – for 
bare å ha nevnt noen.   

I 2017 var JereMaya deltaker i The Voice på TV2 hvor han 
kom så langt som til 4. liverunde og hadde Morten Harket 
(A-ha) og Yosef Wolde-Mariam (Madcon) som mentorer.

JereMaya har en sterk tilstedeværelse på scenen, og 
sammen men en solid vokal vil dette bli en fin 
opplevelse for publikum. JereMaya vil presentere kjent 
og tradisjonell julemusikk på engelsk, og krydrer litt 
med noen av sine egne låter.

ARRANGØR: Future Music i samarbeid med Arendal Kulturhus

Lille Torungen  220,-

torsdaG 13. desember KL. 18.00

sneKKer andersen og 
julenissen

juleforestilling
I år blir det en merkelig og spennende julaften for 
snekker Andersen! På vei til vedskjulet for å ta på seg 
julenissedrakten, kolliderer han med en annen i 
julenissedrakt. Han sier han er julenissen, og kanskje de 
skal bytte? Julenissen går til snekker Andersens barn og 
snekker Andersen går til julenissens.

Men hvordan er julenissebarn? Er de veldig forskjellige 
fra vanlige barn? Og hva i all verden skal de få til jul? 
Snekker Andersen tar oppdraget!

Velkommen til en rotnorsk juleforestilling som, i tillegg 
til historien om Snekker Andersen og julenissen, 
presenterer mange av Prøysens udødelige sanger som 
«Romjulsdrøm», «Musevisa», «Julekveldsvisa». Vi 
garanterer at julestemningen vil legge seg som et varmt 
og godt teppe rundt hele familien!

ARRANGØR: Arendal Kulturhus

Store Torungen  220,-

torsdaG 13. desember KL. 19.30

juleKonsert 
med nogo attåt
Arendal Veterankorps

juleKonsert
Tradisjonen tro inviterer Arendal Veterankorps til sin 
årlige julekonsert i Lille Torungen. Gjestene ønskes 
velkommen inn til lun stemning med god julemusikk. 
Det rigges til med småbord, gløgg og pepperkaker. 

Korpsets musikalske leder Jorge Dinis vil presentere 
variert julemusikk, noe for enhver smak. Kom og la deg 
fylles med julestemning!

ARRANGØR: Arendal Veterankorps

Lille Torungen 200,-
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lørdaG 15. desember Kl. 17.00 / 20.00fredaG 14. desember KL. 19.00

dr. Bergland BrYter taushetsPliKten
Av og med Jonas Kinge Bergland

en god latter forlenger liVet!
Jonas Kinge Bergland er tilbake med en ny forestilling etter suksessen med den 
kritikerroste «Dr. Bergland og den alternative medisin».

Bergland er komiker, lege og idrettsutøver fra Holmlia utenfor Oslo. Vant Komiprisen i 2012.

Dine symptomer: støl i magemusklene, sliten i kjevemusklene, inkontinens, sterk rytmisk 
aktivitet i pusteorganene, krampelignende reaksjoner (type latter), økt produksjon av 
endorfiner, økt pusteevne, hjertet slår fortere, harmoni, avspenning og generell velvære.
Diagnose: du er i ferd med å le deg i hjel av «Dr. Bergland bryter taushetsplikten».

Denne forestillingen hadde premiere på latter i Oslo våren 2017 og har slått alle 
salgsrekorder.

Men nå er det altså Arendal som skal få oppleve en livsforlengende aften og humor på blå 
resept – velkommen!

Regi: Vemund Vik

Store Torungen  355,- / 325,- (gruppe min. 10) / 295,- (student)

ARRANGØR: Stand Up Norge

arendal Big Band
Arendal Jazzklubb

julen jazzes inn
For femte året på rad avslutter Arendal jazzklubb høstsesongen med Arendal Big Band og 
førjulskonsert. 

Kl. 17.00 > BarneKonsert > 70,-
Som i fjor gjentas suksessen med egen forestilling for barna. La førjulsstress være 
førjulsstress, ta med barna på en musikalsk, hyggelig og morsom opplevelse og sett dere i 
førjulsstemning med julesanger med en blå vri!

Kl. 20.00 > VoKsenKonsert
Voksne trenger julejazz! Arendal Big Band og musikalsk leder Audun Dertz sørger for at også 
de voksne kan kose seg i førjulsstria. Kom i julestemning når musikerne serverer en variert 
musikalsk meny med julerock, juleswing, julesoul, juleballader m.m., alt sammen i flott 
storbandinnpakning. Tradisjonen tro skal man ikke se bort fra at det også i år dukker opp 
låter som «Santa Baby», «Let it snow», «White Christmas» og «I’ll be home for Christmas», 
blant mye mer.

Store Torungen  250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student) 

ARRANGØR: Arendal Jazzklubb
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søndaG 16. desember 

Blånissen og den 
magisKe nøKKelen
Dukketeater

duKKeteater for Barn 
med Kirsten hirte-milKereit
Blånissen skal bringe gullnøkkelen til dronningen i 
Blåfjell på julaften. Men så blir nøkkelen stjålet! Vil 
Blånissen få den igjen i tide? Heldigvis får han hjelp. 

Stemningsfullt, magisk, morsomt og spennende 
dukketeater på en eventyrlig scene. Sang, klang og 
musikk er en del av forestillingen. Blånissen 
kommuniserer med publikum under forestillingen, og 
barna kan på denne måten delta aktivt.

Passer for barn fra 3 år og oppover.

ARRANGØR: Arendal Kulturhus

Lille Torungen  

søndaG 16. desember KL. 18.30

a magiCal moment
Hanne Krogh, Johnny Logan, 
Thomas Ruud og Arendalskoret

juleKonsert
Magiske øyeblikk venter når Hanne Krogh og 
Arendalskoret inviterer til julekonsert i Arendal Kulturhus. 

Gjesteartist er Irlands store sønn, Johnny Logan! 

Når stjernelaget også i år toppes med en av våre beste 
opera-tenorer gjennom tidene, Thomas Ruud, ligger alt 
til rette for en musikalsk opplevelse på aller høyeste 
nivå.

ARRANGØR: HK Productions / Arendal Kulturhus

Store Torungen  570,-

onsdaG 19. desember KL. 19.00

Christmas With 
nordiC tenors

juleKonsert
Nordic Tenors gir deg en vakker og underholdende 
julekonsert som garantert vil sette deg i den gode 
julestemningen. Med sine unike stemmer, skaper de tre 
tenorene en førjulsstund utenom det vanlige. Sammen 
med sin eminente pianist Øystein Lund Olafsen, byr 
Nordic Tenors på en opplevelse fylt med varme og humor, 
og et julerepertoar bygget på høytid og tradisjon.

Nordic Tenors består av tenorene Roald Haarr, Sveinung 
Hølmebakk og Jan-Tore Saltnes. Gruppen har tidligere 
vunnet Komiprisen, vært kongelige toastmastere, åpnet 
den nye operaen i Oslo og har vunnet publikums hjerter 
over hele landet.

ARRANGØR: Atomic Soul

Store Torungen            480,-

KL. 12.00 OG 13.30

120,- / 100,- (familie min. 4)
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Torvgata Arendal tlf: 37 02 15 60
www.heimdalchokolade.no

– Møteplassen midt i sentrum

lørdaG 5. janUar KL. 13.00

sPeilinger
En forestilling om mor og datter

musiKalsK-PoetisK KammersPill
Speilinger er et musikalsk-poetisk kammerspill satt sammen av ulike kvinners fortellinger 
om det å være mor og å være datter. Forestillingen er ikke lineær og entydig. Den består av 
bruddstykker og motsetninger, fragmenter av minner og drømmer. 

Mange kvinner har delt sine minner og livshistorier, og forestillingen ønsker å belyse det 
mange-fasetterte mor-datterforholdet på godt og på vondt.

Velkommen til en variert time i mors og datters tegn.

Av og med Bente Gahnstrøm, Camilla Maria Myrås og Kristine Helgeland Mosdøl.
Regi ved Hallgjerd Byrkjeland.

Lille Torungen  250,-

ARRANGØR: Arendal Kulturhus
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søndaG 6. janUar KL. 19.00

nYttårsKonserten 2019
Arendal Byorkester

Vann
Arendal Byorkester inviterer nok engang til 
nyttårskonsert i Arendal Kulturhus. 

Denne gangen har byorkesteret «Vann» som sitt 
hovedelement i konserten. Det vil som vanlig bli en 
opplevelse med lyd og bilder. Nye samarbeid med lokale 
aktører vil nok engang stå i fokus under denne 
musikalske forestillingen. 

Dirigent: Britt Hilde Våge

ARRANGØR: Arendal Byorkester

Store Torungen

torsdaG 10. janUar KL. 19.00

nYttårsKonserten 2019
Kristiansand Symfoniorkester

en aften i Wien, med russisK Vri!
Julian Rachlin, i rollen som både dirigent og solist, har 
sammen med KSO gleden av å invitere til 
Nyttårskonserten 2019.

Programmet henter sin inspirasjon fra den wienske 
tradisjonen med kjente melodier fra så vel far som sønn 
Johann Strauss, men byr også på klassiske slagere med 
russisk opprinnelse. Vi får blant annet høre flere numre 
av Peter Tsjajkovskij blant annet fra Nøtteknekkeren. Vi 
får i tillegg oppleve Julian Rachlin, en av verdens 
ledende fiolinvirtuoser, framføre små mesterverk 
komponert av den store forgjengeren Fritz Kreisler.

Dirigent og solist: Julian Rachlin
Konferansier: Herborg Kråkevik

Mert info: www.kso.no

ARRANGØR: Kilden Teater- og Konserthus / Arendal Kulturhus

Store Torungen 

fre–lør 18.–19 > 25.–26. janUar

granereVYen 2019

lader oPP / under Planlegging
Granerevyen jobber allerede mot en ny revy i 2019.
Med nye kanaler, nye parker, nye parkeringshus og nye 
planer er det mye moro å lage en morsom og 
underholdene revy av.

En oppsummering av året 2018 er under arbeid til glede 
for både revyforfattere og skuespillere, og i januar ser de 
frem til å glede publikum med sitt litt skeive blikk på alt 
som skjer i Arendal og omegn.

Skuespillerne er klare for å gi publikum er strålende revy, 
og gleder seg til å presentere alt av nye planer gjennom 
sanger og sketsjer. Forfatterteamet og ensemblet fryder 
seg over mange nye planer sammen, og det er snert i 
pennene som planlegger.

Instruktør er som vanlig Marianne Løge og revysjef Liffe 
samler alle planene til en strålende revy.

ARRANGØR: Granerevyen

Store Torungen             345,-275,- / 220,- (honnør) / 
170,- (student, barn u/16 år)

550,- / 500,- (honnør) / 495,- (gruppe 
min. 10) / 285,- (student, barn u/16 år)
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søndaG 20. janUar Kl. 17.00

georgs magisKe medisin 
Av Roald Dahl
Riksteatret

Passe ramPete teater for hele familien. 
også for Bestemødre, hVis de tør!
Georgs bestemor er ikke som andre søte og snille 
bestemødre. Hun er nifs og syter og klager og knurrer og 
bråker og blander seg opp i alt mulig. Georg vil gi henne 
en lærepenge. Så når hun skal få medisinen sin, lager 
han en boblende, frådende, magisk medisin, som 
garantert vil sende henne gjennom taket...

Roald Dahl er en forfatter i særklasse og har skapt en 
verden av uuttømmelig fantasi. Han var alltid på barnas 
side, og lot aldri en sjanse gå fra seg til å sparke dem 
som sparkes bør, de maktsyke, arrogante, autoritære og 
dømmende. Voksne, selvfølgelig. Men først og fremst får 
han oss til å le. Og grøsse. Og bli litt skremt (i hvert fall 
en liten stund inntil alt blir bra igjen). Og så le enda mer. 

Passer for barn fra 5 år.

ARRANGØR: Riksteatret i samarbeid med Arendal Kulturhus

Store Torungen

lørdaG 2. – søndaG 10. febrUar 

haKKeBaKKesKogen
Av Thorbjørn Egner

Klatremus og de andre dYrene i 
haKKeBaKKesKogen
Både store og små begeistres av fortellingen om 
Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen – 
Torbjørn Egners kanskje aller mest populære historie. 

spilledager
lørdag 2. februar kl. 12.00 (premiere) og 16.00
Søndag 3. februar kl. 12.00 og 16.00
Mandag 4. februar kl. 18.00
Tirsdag 5. februar kl. 18.00
Onsdag 6. februar kl. 18.00
Torsdag 7. februar kl. 18.00
lørdag 9. februar kl. 12.00 og 16.00
Søndag 10. februar kl. 12.00 og 16.00

Mer info: arendalkulturhus.no

ARRANGØR: Fredrik Schulze-Krogh / Arendal Kulturhus

søndaG 10. mars

reisen til Venezia
Grenland Friteater

sorgmunter Komedie
En vemodig komedie om et eldre ektepar som reiser 
verden rundt – i sin egen stue. En sorgmunter hyllest til 
fantasien – og kjærligheten.

Grenland Friteater, som rundet 40 år i 2016, satte opp 
Reisen til Venezia av Bjørg Vik i forbindelse med 
Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival 2016. 
Mottakelsen blant publikum og presse var strålende. 

Ved siden av Bjørg Vik bodde det et elskelig gammelt par. 
En gang hun banket på hos dem ble hun møtt av en fullt 
påkledd Sverre i døren, og da hun spurte hvor de skulle 
reise så svarte han at – Nei, de var på farten, de. Akkurat 
nå var de langt oppe i Rondane. Til det nystartede 
Intimteatret skrev Bjørg Vik i 1992 Reisen til Venezia, 
som var sterkt inspirert av dette parets verdens-
omspennende reiser i egen stue. For det mottok hun i 
1993 Ibsenprisen.

ARRANGØR: Grenland Friteater

Lille Torungen             250,-250,- / 205,- (familie min. 4)

KL. 18.00

200,- / 170,- (gruppe min. 4)Lille Torungen
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Tlf 37 00 60 70, post@h-co.no
Les mer om oss på www.h-co.no
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LILLE OG STORE TORUNGEN
I salene kan vi gjøre «alt». Fra standard konferanse til festmiddag nydelig lyssatt. 

Som kulturhus kan vi fungere som et eventbyrå og lage spennende, skreddersydde opplegg. 
Fra eget kjøkken serverer vi det meste. 

CATERING
Enkel lunsjmat eller tapas til mange? Spør etter vår cateringmeny.

SMÅ OG STORE MØTER

FOR GRUPPER MELLOM FEM OG 700 ARRANGERER VI:
Dag- og kveldsmøter • kurs og konferanser • kunde- og personaltreff • banketter • kick off • foredrag 

• utstillinger • julebord • bedriftslunsjer • events • servering før/etter forestilling.
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

servering@arendalkulturhus.no, 37 01 35 70 / 37 00 60 65, www.arendalkulturhus.no
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OPPLEV MER ...

Som medlem hos oss får du rabatt på en rekke 
forestillinger i kulturhuset, og på mye annet. 
Sjekk tilbudet og bli medlem på arendalbbl.no


