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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 en 
opplevelse som berører!

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 våre nettsider
   arendalkulturhus.no

• I billettskranken 
   (gebyr kr 20,- påløper)

LEdEr GavEkorT 

Kjære publikum

Julen er rett rundt hjørnet, og godt voksen som jeg 
er, er det alltid vanskelig når jeg blir spurt om hva 
jeg ønsker meg. Jeg har alt jeg trenger av ting og 
tang, jeg ønsker meg jo ikke mer nips og krystall, 
klær eller sengetøy, kjøkkenmaskiner eller kopper. 
Men så husket jeg hva jeg egentlig ønsker meg og 
mange med meg, nemlig opplevelser! Hva er vel da 
bedre enn å gi et gavekort?

Da velger man jo selv, om man vil gå på en konsert, 
se et teaterstykke, utfordre sin egen smak, flytte 
noen grenser for hva man vil se – og da håper vi det 
vil være naturlig å bla seg gjennom det rykende, 
ferske programmet for våren 2019.

Vi har gjengangere, vi har nyheter, vi har store og vi 
har små arrangementer. Nyttårskonserter, 
Granerevyen, Russerevyen, Ung klassisk, Musikkens 
Venner, Arendal Jazzklubb m.m. – her kan man velge 
og vrake i lokale arrangementer, eller de som velger 
å besøke oss.

For barna vil det være flere ting å velge i. Vi har tre 
store oppsetninger for barn denne våren, først ute er 
Hakkebakkeskogen med Fredrik Schulze-Krogh som 
reven og barn i flere av rollene. Den neste er 
teateroppsetningen Georgs magiske medisin av Roald 
Dahl med Riksteatret. Så er vi igjen invitert til 
familieshow med Erik Mogeno, før det hele avrundes 
med Arendal Musikkteaters oppsetningen av Ulven og 
geitekillingene (Rockeulven). Jeg er sikker på at det 
ikke bare er barn som vil kose seg på disse 
forestillingene.

Jeg håper vi kan friste med Cirkus Cirkörs Epifonima, 
en forestilling jeg vil anbefale for både store og små 
– den er fantastisk. Og hva med å høre Nils Vogt ha 
muntre tilbakeblikk og hyggelig gjensyn med Karl? 
Eller høre Inger Marie Gundersen gi oss smakebiter 

fra sine vakre album under Gi drømmen en sjanse? 
Du kan også få høre Ingvild Lien gi deg råd om 
«Hvordan bli superhappy på 50 minutter?». Eller om 
Are Kalvøs motvillige forsøk på å lære seg å elske 
naturen? Men kanskje du heller vil oppleve 
konsertforestillingen «Du och jag farsan» med Jack 
Vreeswijk og Cajsa Stina Åkerström? Eller delta på 
UKM?

Et kulturhus skal favne alt, for alle, og vi forsøker å 
finne noe som faller i smak hos de fleste. Et godt 
ordtak er; hvis du ikke får det du ønsker deg, ønsk 
deg det du får.

Så det programheftet du holder i hånden nå, gir deg i 
hvert fall en oversikt over hva du kan velge, …og 
ønske deg!

Velkommen, store og små, vi gleder oss til dere 
kommer!

anne moe rasmussen
daglig leder
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SCENE

SCENE

Informasjon

sLIk kan dU kjøpE BILLETTEr
• arendalkulturhus.no
• billett@arendalkulturhus.no
• Telefon 37 00 60 60 
   kl. 11.00–16.00 (mandag–fredag)
• 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 
Ordinær teleslynge i deler av nedre og øvre amfi – vennligst ta kontakt for ytterlig informasjon

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
• 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.

arendalskoret

2. mars
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søndaG 6. janUar KL. 19.00LørdaG 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

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 – sangsolist Thomas A. Isaksen vil fylle 
storsalen med sin storslagne stemme.

Dirigent: Britt Hilde Våge

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

ARRANGØR: Arendal Byorkester
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frEdaG – LørdaG 18. – 19. > 25. – 26. janUar KL. 21.00TorsdaG 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

Mer info: www.kso.no

550,- / 500,- (honnør) / 495,- (gruppe 10+) / 285,- (student, barn u/16 år)

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

granereVyen 2019
Livet i dorjefart

lIVet I dorJefart
Det er en strålende gjeng som kommer med årets Granerevy. En munter gjeng med 
skuespillere, tekstforfattere og musikere, gleder seg til å gi Arendals publikum en 
Granerevy som, tradisjonen tro, har sleivspark i mange retninger. De tar for seg store og 
små hendelser gjennom 2018. Elbiler, byparkering, varslere, malte kanaler, jomfruer på 
holmer, steinrøyser og hytter i trær er noe av det du kan more deg over i årets revy.

11 skuespillere er klare for å gi publikum en strålende revy, og Granerevyen gleder seg til å 
presentere ikke mindre enn tre nye tilskudd. Helene, Gry og Gunn Mariann er alle 
debutanter på scenen. Sammen med Cato, Kenneth, Knut, Andreas, Lene, Lise og 
selvfølgelig Magne og Astrid, gleder alle seg til å levere årets revy med sanger og sketsjer.

Granerevyens eminente orkester med Jostein, Harald, Sven Håkon, Oddbjørn og stødige 
Peter Haltorp som kapellmester er som alltid på plass.

Alle er de klare for å gi alt for publikum etter en lang høst med trivelige øvelser. Instruktør 
er som vanlig Marianne Løge og revysjef Liffe har i år 20-årsjubileum som revysjef. Det kan 
være at til og med han blir nevnt i årets revy… God fornøyelse!

Store Torungen  345,-

ARRANGØR: Granerevyen

Store Torungen  
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LørdaG 26. janUar KL. 13.00søndaG 20. janUar Kl. 17.00

georgs magIsKe medIsIn 
Av Roald Dahl
Riksteatret

Passe ramPete teater for hele famIlIen
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 – også for bestemødre, hvis de tør!

Store Torungen  250,- / 205,- (familie 4+)

ARRANGØR: Riksteatret i samarbeid med Arendal Kulturhus

roar engelBerg og 
malgorzata m. sundBerg
Cafékonsert Musikkens Venner

antIKKens Klangfarger I ny draKt
Panfløyte og harpe er en sjelden besetning å høre i konsertsalen, og Musikkens Venner er 
glade for å kunne presentere musikerne for publikum i Arendal. Både Roar Engelberg og 
Malgorzata M. Sundberg har svært innholdsrike karrierer hver for seg, men har nå tatt opp 
igjen et samarbeid de hadde på 1980-tallet.

De to musikerne presenterer et variert repertoar med klassisk musikk som spenner fra 
drømmende impresjonisme til friske renessansestykker og nyskrevne komposisjoner. 

På programmet står blant annet musikk av komponister som Satie, Debussy og Ravel, i 
tillegg til klassisk musikk fra Sør-Amerika, av komponister som Villa-Lobos og Ginastera, 
og renessansemusikk av Dowland og Ribayaz med flere.

Roar Engelberg – panfløyte og Malgorzata M. Sundberg – harpe.

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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Årets Markedsfører 
i Aust-Agder

suksess
smitter

TorsdaG 31. janUar KL. 20.00TorsdaG 31. janUar KL. 08.00–11.30

suKsess smItter
Årets Markedsfører i Aust-Agder

InsPIrasJon, faglIg Påfyll og nettVerKsByggIng
Markedsforum Aust-Agders årlige inspirasjonsseminar for alle med interesse for 
markedsføring, merkevarebygging og salg. 

Suksess Smitter – Årets Markedsfører er et formiddagssarrangement for deg som ønsker 
faglig påfyll og inspirasjon. Det er samlet flere virksomheter som skal presentere noen av 
de beste markedsføringsjobbene som er gjort i Aust-Agder. Hvem har utmerket seg i året 
som har gått? Hva kan vi som markedsførere lære av hverandres arbeid? Hva var 
utfordringene, strategiene bak, hva ble gjort, og kan vi finne noe felles for det som gikk bra 
eller dårlig?

Få innblikk i jobbene finalistene i Årets Markedsfører i Aust-Agder har gjort, og bli med på 
feiringen når den gjeve prisen deles ut. Premien er foruten heder og ære en fin 
markedspakke fra Agderposten.

Det blir frokost, mingling og forfriskninger underveis.

Mer info og program: markedsforum.com

ARRANGØR: Markedsforum Aust-Agder

JøKleBa 
Arendal Jazzklubb

Veteraner med unIKt uttryKK
I 1990 dannet Per Jørgensen, Audun Kleive og Jon Balke trioen Jøkleba. Helt fra starten 
etablerte trioen seg som et av de mest spektakulære, uforutsigbare, kreative og nyskapende 
bandene på den skandinaviske jazzscenen med sin frapperende kommunikasjon og 
musikalske magi i skjæringspunktet mellom det komponerte og det fritt improviserte. 

Frem til tidlig på 2000-tallet leverte Jøkleba plateutgivelser og konsertopplevelser som 
etter hvert ga bandet tilnærmet legendestatus i jazzkretser. Omkring 2005 la de tre ned 
bandet, men til manges store begeistring, kom Jøkleba sammen til konsert igjen på 
Vossajazz i 2011. Mottakelsen og responsen var overveldende. Siden da har Jøkleba gitt ut 
sin fjerde plate, «Outland», på ECM og spilt sporadiske konserter i inn- og utland. Mange vil 
sikkert huske Jøklebas fantastiske konsert i Arendal Jazzklubb høsten 2015.  

Per Jørgensen – trompet/vokal/perkusjon, Audun Kleive – trommer, Jon Balke – piano/
keyboard.

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

ARRANGØR: Arendal Jazzklubb i samarbeid med Sørnorsk jazzsenter
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lille Torungen  680,- / 480,- (medl. MFAA)
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LørdaG 2. – søndaG 10. fEBrUar 

haKKeBaKKesKogen
Av Thorbjørn Egner

Klatremus og de andre dyrene I haKKeBaKKesKogen
Torbjørn Egners Hakkebakkeskogen er en skog nesten alle kjenner og nesten alle har vært 
i. Forestillingen er blitt fremført utallige ganger og sett av utallige mennesker. Grunnen til 
dette er nok at historien i sin enkelthet har noe alle kan kjenne seg igjen i, og historien 
fortsetter å være aktuell nettopp av denne grunn. Nå er det på tide at en ny generasjon med 
barn skal få besøke skogen og få treffe Klatremus, Morten Skogmus, Bamsefar, Mikkel Rev, 
Bakermester Harepus, Bakergutten og mange flere, og på denne måten sørge for at 
historien om dyrene i Hakkebakkeskogen lever videre. 

Vel møtt!

I forestillingen medvirker bl.a. Sergio Knagenhjelm Whist, Anker Natanael og Jonatan 
Norman Sangvik, Lasse og Ella Kristine Liberg, Elisabeth Kolnes, Jens Olai Rabben, Agnes 
Simonsen Bjørkenes, Lilli Lassesen, Amelie Håland Aschim, August Schulze-Krogh, Anna 
Øynes Thorsen, Geir Høie Ludvigsen, Trond Knutsen, Heidrun Sangvik, Tamara Kaarup, Nils 
Ingebretsen, Silje Margrethe Veimo Larsen, Guro Brede Bjørntvedt, Sonja Sarwari og Hanna 
G. Sannæs.

Forestillingen passer for barn fra 3 år.

lille Torungen  200,- / 170,- (gruppe 4+)

ARRANGØR: Fredrik Schulze-Krogh i samarbeid med Arendal Kulturhus

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
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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

frEdaG 8. fEBrUar KL. 18.30

fag- og sVenneBreVutdelIngen 2019

fag- og sVenneBreVutdelIng for 2018-Kullet
Aust-Agder fylkeskommune v/ Fagopplæring Aust-Agder inviterer i samarbeid med de lokale 
håndverksforeningene til fag- og svennebrevutdeling for 2018-kullet. 

Utdelingen skjer ved fylkesordfører. Det vil bli servert velkomstdrink (alkoholfri) og 
fingermat. På programmet står tradisjonell svennepromosjon, hilsningstaler og 
underholdning.

Underholdning ved elever fra Dahlske videregående skole.

Publikum oppfordres til å stille i pent antrekk. Bli med å gjøre stas på våre fagarbeidere!

Store Torungen  175,- / 75 ,- (barn u/16 år)

ARRANGØR: Fagopplæring Aust-Agder, Aust-Agder fylkeskommune
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LørdaG 9. fEBrUar KL. 18.00

gI drømmen en sJanse
En festaften til inntekt for Rotarys internasjonale humanitære arbeid

Kulturell festaften
For tredje gang arrangerer Nedenes Rotaryklubb en kulturell festaften. Rotaryklubben 
ønsker å kombinere en musikalsk opplevelse med et fornøyelig og nyttig foredrag. Dette 
settes inn i en ramme som gjør en forskjell for noen et annet sted i verden.

Ingvar Wilhelmsen er hypokonderlegen som gjennom muntre ord, kombinert med faglig 
ekspertise, maner frem såvel ettertanke som latter hos publikum. Wilhelmsen driver 
Hypokonderklinikken, er spesialist i indremedisin og psykiatri, og er professor emeritus ved 
Universitetet i Bergen. Wilhelmsen har skrevet flere bøker, inkludert «Sjef i eget liv», «Livet 
er et usikkert prosjekt» og «Kongen anbefaler». Wilhelmsen utfordrer holdningene våre, og 
tar på en munter måte opp temaer som liv og død, usikkerhet og risiko.

Inger Marie Gundersen trenger vel ingen introduksjon i Arendal. Hun er vår egen 
jazzdronning og har hatt en karriere med mange store suksesser. Hun har gitt ut fem 
soloalbum, blant annet «Feels like home» som ble gitt ut sommeren 2018. I kulturhuset gir 
hun oss smakebiter fra dette og flere andre.

Når Nedenes Rotaryklubb arrangerer kulturell festaften, går overskuddet fra kvelden 
uavkortet til prosjekter som hjelper noen ut av fattigdom – hjelp til selvhjelp. Deres fokus 
er barn, helse og skole. De ønsker å gi drømmen en sjanse for brødre og søstre i et land 
hvor 44% av befolkningen lever under fattigdomsgrensen.

Store Torungen  350,-

ARRANGØR: Nedenes Rotaryklubb
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TorsdaG 14. fEBrUar KL. 20.00søndaG 10. fEBrUar KL. 19.00

nIls Vogt møter Karl
Basert på en idé av Tore Ryen

muntert tIlBaKeBlIKK og hyggelIge gJensyn
Mot i brøstet, Norges mest sette situasjonskomedie, feirer 25-årsjubileum.

Hva er det som gjør at det fortsatt er så stor interesse for denne gamle TV-serien? Mot i 
brøstet med sine 142 episoder ble et fenomen og den første situasjonskomedien på 
kommersielt fjernsyn i Norge.

Bli med Nils Vogt på et muntert tilbakeblikk på hvordan det hele startet. Det var nemlig 
langt fra gitt at nettopp Nils skulle spille Karl, og ikke Nils, og at det i det hele tatt ble noe 
«Mot i brøstet» på TV2.

Noe gråere i håret, men fortsatt i full sving, lover Nils Vogt deg hyggelige gjensyn og noen 
tanker rundt hva det kan være med Karl som gjør at så mange har sett alle disse episodene.

Nils Vogt vil, så ærlig som mulig, fortelle deg om starten da hans gamle kompis Tore Ryen 
kom hjem fra USA med en bunke manus og en idé om å lage TV-historie.

Store Torungen  350,-

ARRANGØR: Arendal Kulturhus

1816 + frøy aagre
Arendal Jazzklubb

nytt frIsKt Pust
Bandet 1816 slapp sitt debutalbum våren 2018 til strålende kritikker fra norsk presse. 
Musikkjournalist Tor Hammerø har betegnet musikken som «usedvanlig melodiøs, vakker og 
unik», og Johan Hauknes skrev bl.a. dette på jazznettstedet salt-peanuts.eu: «Dette er et 
album som vil stå meget sterkt, som en av dette årets beste utgivelser.»
 
Bandet er av rimelig ny dato, men huser flere profilerte musikere og er et samarbeid 
mellom låtskriver/vokalist Wenche Losnegård og låtskriver/bassist Audun Ellingsen. Med 
seg har de den britiske cellisten Gregor Riddell som bl.a. medvirker på Radioheads siste 
plate, og trommeslager Erik Nylander. På denne konserten har de i tillegg med seg den 
fremragende saksofonisten Frøy Aagre. 

Wenche Losnegård – vokal, Audun Ellingsen – bass, Gregor Riddell – cello, 
Erik Nylander – trommer, Frøy Aagre – saksofon.

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

ARRANGØR: Arendal Jazzklubb
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Kystveien 40, 4841 Arendal, 37 00 55 20, post@landboe.no
www.landboe.no          facebook.com/landboe.no

Tallenes tale

Autorisert regnskapsførerselskap

Landbø Regnskap AS

Hos oss får du personlig kundebehandler 
som utfører ditt regnskap fra A-Å

LørdaG 23. fEBrUar KL. 13.00

olga raKVåg / randI C. P. BIrKeland / 
erIK haugan aasland
Cafékonsert Musikkens Venner

sPennende BlandIng aV KJent og uKJent musIKK
Musikkens Venner er igjen stolte over å kunne presentere noen av regionens egne utøvere. 
Olga, Randi og Erik har de senere årene gjestet oss med ensemblet Agder Camerata, et 
ensemble som mange forbinder med samtidsmusikk. Men musikerne er like komfortable 
med å spille verk av fortidens kjente og ukjente mestere.

På denne konserten vil de by på en spennende blanding av kjent og ukjent musikk. 
Beethovens Cellosonate nr.3 og Shostakovich sin vakre og fascinerende klavertrio i E moll 
vil være kjent for mange. I tillegg blir det musikk av Arendalskomponistene Kjell Marcussen 
og Vidar Kristensen, Marcussens Electio med sitt drivende og spennende samspill mellom 
fiolin og cello, og Kristensens store, nærmest hypnotiserende Sonate for fiolin og klaver.

Olga Rakvåg – fiolin, Randi C. P. Birkeland – cello og Erik Haugan Aasland – 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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onsdaG 27. fEBrUar KL. 19.00

en sPurV og en dIVa
Britt-Synnøve Johansen i rollen som Edith Piaf
Eva Bjerga Haugen i rollen som Marlene Dietrich

I VennsKaPet fInner de trøst og styrKe hos hVerandre
En forestilling om levd liv, kjærlighet og vennskap. Et vennskap mellom to artister der 
forutsetningene er totalt forskjellige, men én ting er felles: De lever begge et liv i 
offentligheten. 

Den franske artisten Edith Piaf med kallenavnet «Spurven» – og den syngende filmstjernen 
og divaen Marlene Dietrich, var to verdenskjente artister sterkt knyttet til tiden rundt 2. 
verdenskrig. Piaf kom fra fattige kår i Paris, Dietrich fra overklassen i Berlin. De var totalt 
forskjellige i uttrykk, bakgrunn, stil og liv, men utviklet likevel et nært vennskap som varte 
livet ut. 

Piaf og Dietrich var to særdeles viktige artister av sin tid, som mange unge i dag ikke har 
noe forhold til. Forestillingen gir et innblikk i deres liv, tiden de levde i og musikken de ble 
kjent for. Som store stjerner levde de tilsynelatende glamorøse liv i rampelyset, men 
strevde hver for seg med sine indre demoner. Dette gjorde de i likhet med en del kjente av 
dagens artister, som forestillingen også trekker linjer til. 

Publikum møter de to artistene i garderoben, på scenen, i tenkte samtaler om – og med 
tilbakeblikk på – livet de engang levde. Sangene synges vekselvis på norsk, tysk, fransk og 
engelsk. 

Britt-Synnøve Johansen – vokal, Eva Bjerga Haugen – vokal, Svein Ragnar Myklebust – 
tangenter, Theodor Barsnes Onarheim – bass.

Store Torungen  375,-

ARRANGØR: Arendal Kulturhus

«Helstøpt, humørfylt og skikkelig vakkert» 
– Stavanger Aftenblad
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frEdaG 1. mars KL. 19.00TorsdaG 28. fEBrUar KL. 20.00

nIls øKland Band 
Arendal Jazzklubb

urnorsK og InternasJonalt
Felespiller Nils Økland har et særskilt talent. Han får folk til å lytte. Når han spiller er det 
som om han henvender seg direkte til hver og en som lytter. Han kan holde medmusikere 
og lyttere på tå hev, selv om musikken kan være aldri så lavmælt. 

Nils Økland Bands plate «Kjølvatn» (ECM) fra 2015 ble av flere anmeldere trukket frem som 
hans beste utgivelse så langt. «Kjølvatn» vant en Folkelarmpris og ble nominert til en 
Spellemann. Bandet fikk Spellemannprisen for 2017, i åpen klasse for albumet «lysning», 
bandets første utgivelse på HUBRO. På denne utgivelsen har musikerne kommet nærmere 
hverandre. De ulike musikalske stemmene er enda bedre avstemt og resultatet er 
instrumentalmusikk med spenst, stor dybde og bred appell.  

Nils Økland – fele, Torbjørn Økland – trompet/gitar, Sigbjørn Apeland – trøorgel, Håkon 
Mørch Stene – slagverk, Kjetil Lundø – kontrabass. 

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

ARRANGØR: Arendal Jazzklubb

the Boys named sue 
The Johnny Cash & June Carter Songbook

BaK enhVer stor mann står en KVInne
BaK the man In BlaCK stod June Carter
The Boys named Sue blir av flere omtalt som Norges beste på å tolke musikken til Johnny 
Cash, og i showet «The Songbook» gir de publikum et gjenhør med alle de fantastiske 
hitene til The Man in Black. Men de stopper ikke der. Showet gir også et innblikk i den 
betydelige rollen June Carter spilte for Cash sin karriere, både som kone og som musikalsk 
inspirator, entertainer og låtskriver av blant andre monsterhiten «Ring of Fire».

The Johnny Cash & June Carter Songbook gir deg låter som «Folsom Prison», «San 
Quentin», «Jackson», «It ain’t me», «Times a waistin» og «Walk the Line», samtidig som 
showet også gir et innblikk i dynamikken i ekteskapet mellom to av de mest talentfulle og 
karakteristiske scenepersonlighetene verden noensinne har sett!

Store Torungen  375,-

ARRANGØR: Onstage Booking i samarbeid med Arendal Kulturhus
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LørdaG 2. mars KL. 19.00LørdaG 2. mars KL. 13.00

famIlIeshoW med erIK mogeno

tryllIng, BuKtalIng og moro for hele famIlIen
Erik Mogeno er tilbake i Arendal med et splitter nytt familieshow med mye moro for liten og 
stor. Her blir det trylling og buktaling med flere karakterer. Alt pakket inn i masse humor 
som fenger alle mellom 3 og 99 år. Erik har en unik kontakt med barna under showet, og de 
voksne vil også få seg en god latter. 

Erik Mogeno er en av landets fremste buktalere. Han reiser landet rundt med sine show, og 
kom til finalen i Norske Talenter på TV2. Han har gjennomført over 1800 forestillinger og 
deltatt i en rekke TV-program. 

Les mer på www.erikmogeno.com

lille Torungen  220,- / 200,- (gruppe 10+) / 170,- (honnør, barn u/16 år)

ARRANGØR: Erik Mogeno

hVordan BlI suPerhaPPy 
På 50 mInutter
Av og med Ingvild Lien

en humorforestIllIng om selVhJelP og selVmord
I Hvordan Bli SuperHappy på 50 Minutter spiller Ingvild seg selv. Eller spiller hun egentlig 
en annen? Hvem er hun egentlig? I sitt forsøk på å bli den beste utgaven av seg selv, har 
hun egentlig blitt den beste utgaven av noen andre? Og vil hun egentlig ha en rød Ferrari 
eller er det egoet hennes som ønsker seg det? I denne forestillingen tar Ingvild et oppgjør 
ned sin Evil Twin, og tester ut forskjellige metoder i håp om å bli superhappy. Vi skal ikke 
kimse av veskelykke, men er det først i møte med døden vi lærer å verdsette livet?

Siden premieren på Haugesund Teater i februar 2018 har forestillingen spilt en rekke steder 
og fått særdeles god mottakelse – stående applaus, fulle hus og gode kritikker. Det er 
tydelig at dette er et tema som interesserer, og en forestilling som engasjerer et bredt 
publikum.

Regi: Vibeke Flesland Havre

En samarbeidsproduksjon med Haugesund Teater. Forestillingen er støttet av Fritt Ord.

Lille Torungen  250,- / 220,- (student)

ARRANGØR: Teaterkompaniet Memento i samarbeid med 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

TIrsdaG 5. mars KL. 19.00

fuglane av Tarjei Vesaas
Regi og dramatisering: Lasse Kolsrud
Riksteatret

den som har møtt mattIs glemmer ham IKKe
nå sKal en ny generasJon få møte ham
Mattis har betatt stadig nye generasjoner like siden Vesaas’ roman først kom. Han er så lett 
å bli glad i – Tusten, som han kalles i bygda. Vi drar kjensel på ham, både hos andre og i 
oss selv. Og likevel er det nettopp det at han er så annerledes, så helt seg selv, som gjør at 
han berører oss så sterkt – uansett hvor vi selv befinner oss i livet.

Mattis og storesøsteren Hege bor alene og i svært enkle kår. Hun strikker for å skaffe til 
livets opphold, men når Mattis tar seg en jobb, går arbeidet gjerne i stå for ham. Han lever 
mest i sin egen verden. En dag oppdager han rugda som trekker over hustaket. Han kommer 
til å tenke på seg selv som en slik underlig fugl, og tolker dette som et tegn på at noe skal 
skje. Ikke lenge etter slår lynet ned i et av de høye trærne utenfor huset. Dét ser han òg 
som et varsel – de tretoppene har han kalt for Mattis-og-Hege. Og når tømmerhoggeren 
Jørgen dukker opp, og får husrom hos dem, og Hege og Jørgen etterhvert blir kjærester, 
føler Mattis at hele hans liv er blitt forandret. Hva skal han gjøre? Mattis kan ikke tåle et 
liv uten Hege.

Med Ingvild Holthe Bygdnes, Tom Styve og flere.

Store Torungen  415,- / 335,- (honnør, student, barn u/16 år, gruppe 10+)

ARRANGØR: Riksteatret i samarbeid med Arendal Kulturhus
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TorsdaG 7. mars KL. 20.00onsdaG 6. mars KL. 19.00

nordIC tenors
Viva La Musica

store musIKalsKe oPPleVelser og herlIg humor
Forestillingen «Viva la Musica» er en hyllest til musikken, og vil gi publikum en kveld 
spekket med musikalske høydepunkter og humor. Tårnarien, Nessun Dorma, Elvis og 
nyskrevet musikk er noen få eksempler på det du får høre.

«Viva la Musica» er et spansk uttrykk, og betyr «lenge leve musikken». Musikk har vært 
underholdning og terapi for oss mennesker gjennom tusenvis av år. Nordic Tenors sprudler 
av sang og musikkglede, og erklærer sin kjærlighet til de vakre klassiske perlene fra 
operaens verden og til musikalske høydepunkter fra pop-og visesjangeren. Deres nydelige 
stemmer har gitt mange gåsehud og uforglemmelige øyeblikk.

De sjarmerende tenorene har vunnet publikums hjerter like mye for sine humoristiske 
innslag som for sine flotte stemmer. Publikum kan derfor glede seg til både store 
musikalske opplevelser og herlig humor som vil gi lattermusklene god trim!

Nordis Tenors består av tenorene Sveinung Hølmebakk, Jan-Tore Saltnes og Roald Haarr. De 
har med seg sin eminente pianist Øystein Lund Olafsen. Gruppen har tidligere vunnet 
Komiprisen, vært kongelige toastmastere, åpnet den nye operaen i Oslo og har vunnet 
publikums hjerter over hele landet.

Store Torungen  425,-

ARRANGØR: Atomic Soul Booking

hanna PaulsBerg ConCePt 
+ magnus Broo
Arendal Jazzklubb

nordIsK og afroamerIKansK I sKJønn forenIng
Hanna Paulsberg har de senere årene fremstått som en av de mest spennende og friske 
stemmene i norsk jazz. Med sitt eget band, Hanna Paulsberg Concept (HPC), viser 
saksofonisten at hun til fulle setter den musikalske agendaen. 

Bandet startet som et eksamensprosjekt ved jazzlinja ved NTNU, Trondheim, men ble fort et 
viktig satsningsområde for Paulsberg. Allerede året etter ble kvartetten kåret til årets Young 
Nordic Jazz Comets. HPC finner mye av sin inspirasjon fra den afroamerikanske 60-talls 
jazzen, men gjør den til sin egen med ungdommelig friskhet og nordisk åpenhet. HPC har 
høstet sterke superlativer både for sine album og konserter. Jazznettstedet All About Jazz 
skrev: «a quartet that would grace any stage in the world». Nå kaster de glans over 
Arendal.

Hanna Paulsberg – saksofon/komposisjoner, Magnus Broo – trompet, Oscar Grönberg – 
piano, Trygve Waldemar Fiske – bass, Hans Hulbækmo – trommer.

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

ARRANGØR: Arendal Jazzklubb
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søndaG 10. mars KL. 18.00LørdaG 9. mars Kl. 16.00–21.00

uKm arendal 2019

ung Kultur møtes
UKM (Ung Kultur Møtes) er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og 
har pågått siden 1985.

Ungdom (13-20 år) kan delta med alle slags kulturuttrykk innenfor kategoriene film, teater, 
litteratur, utstilling, dans, musikk, nettredaksjon/videoproduksjon, konferansier, arrangør og 
sceneteknikk. Altså, alt som kan stilles ut og alt man kan opptre med på en scene, og 
selve arrangementsgjennomføringen. Påmelding innen 1. mars på ukm.no.

UKM er ingen konkurranse. Målet er å ha det gøy, lære og at ungdom med samme 
interesser treffer hverandre. Fagpanelets vurderinger skjer på grunnlag av originalitet, 
kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i 
den lokale mønstringen.

Mønstringen er delt i scenemønstring og kunstutstilling. Dette er et enestående 
arrangement hvor du har muligheten til å se ungdom fra Arendal vise frem et mangfold av 
interesser og talenter. Velkommen!

Store Torungen  Fri entré

ARRANGØR: Kulturenheten i Arendal kommune

reIsen tIl VenezIa
Grenland Friteater

sorgmunter KomedIe aV BJørg VIK
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 verdensomspennende reiser i egen stue. For det mottok hun i 1993 
Ibsenprisen. Siden er stykket spilt på scener i bl.a. Danmark og Russland,.

Reisen til Venezia er en sorgmunter komedie, en hyllest til fantasien og den livslange 
kjærligheten.

Lille Torungen  250,-

ARRANGØR: Grenland Friteater
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TorsdaG 14. mars KL. 12.30onsdaG 13. mars KL. 18.00

ung KlassIsK VorsPIel
Musikalsk kammervorspiel
Ung klassisk 13.–16. mars

musIKalsK KammerVorsPIel med unge musIKere fra agderfylKene
Musikkstudenter fra Universitetet i Agder og elever fra kulturskolene og fritidsmusikklivet 
vil servere et variert kammermusikalsk måltid.

Flere av de som spiller er blitt plukket ut etter deltakelse på audition til Ung klassisk 
talent. I tillegg supplerer arrangøren med utøvere fra kulturskoler og korps for å få en 
variert konsert med stor spennvidde.

Lille Torungen  Fri entré

ARRANGØR: Ung klassisk

ung KlassIsK CrossoVer
Lørdagsskolene i Agder 
Ung klassisk 13.–16. mars

ungdom sPIller for ungdom!
På denne konserten får du oppleve 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. Dette er kulturskolenes satsing på unge 
talentfulle musikkelever i agderfylkene. Det er nå cirka 50 elever i lørdagsskolene.

Store Torungen  Fri entré (skolekonsert)

ARRANGØR: Ung klassisk
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LørdaG 16. mars KL. 13.00TorsdaG 14. mars KL. 19.00

ung KlassIsK solIst
KSO og soloprisvinnere
Ung klassisk 13.–16. mars

Kso og solIstPrIsVInnere I ung KlassIsK talent 2018
Kristiansand Symfoniorkester under ledelse av Eva Ollikainen.
Solistprisvinnere i Ung Klassisk Talent 2018 Redi Shypheja og Enxhi Vogli.

redi shypeja – fiolin
Opprinnelig fra Albania, og er nå masterstudent ved Universitetet i Agder. Redi har vunnet 
flere priser og deltatt på mange konserter i Albania. Han sier selv at han synes det er veldig 
spennende og interessant å få lov til å være solist med et profesjonelt symfoniorkester.

Enxhi vogli – piano
Opprinnelig fra Albania, og er nå masterstudent ved Universitetet i Agder. Enxhi har deltatt i 
mange konkurranser, og vunnet priser både i Albania og Italia. Hun har også spilt på flere 
festivaler i Albania.

program
Carl Maria von Weber: Ouverturen til «Jegerbruden»
Max Bruch: Fiolinkonsert nr.1 Op.26
Felix Mendelssohn: Klaverkonsert nr.1 Op.25
Jean Sibelius (1865–1957): Symfoni nr.7 Op.105

Store Torungen  

ARRANGØR: Ung klassisk i samarbeid med Musikkens Venner Arendal

ung KlassIsK matIné
Strykekvartett fra KSO 
Ung klassisk 13.–16. mars

matInéKonsert med stryKeKVartett fra KrIstIansand 
symfonIorKester
Musikerne i landsdelens eget symfoniorkester, Kristiansand Symfoniorkester, er også 
ettertraktede kammermusikere. Ung klassisk er glade for å kunne presentere en 
strykekvartett fra orkesteret bestående av loussine Azizian Idsøe (fiolin), Pål Svendsberget 
(fiolin), Piotr Slowik (bratsj) og Ariel de Wolf (cello).

Musikerne vil servere strykekvartetter av den tsjekkiske komponisten Leos Janacek (1854-
1928) og tyske Felix Mendelssohn (1809-1847).

Lille Torungen  

ARRANGØR: Ung klassisk i samarbeid med Musikkens Venner Arendal
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225,- / 175,- (medl. AJK og MV) / fri entré (ungdom u/20 år)  200,- / 150,- (medl. AJK og MV) / fri entré (ungdom u/20 år)
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LørdaG 16. mars KL. 18.00

ung KlassIsK talent
Finalekonsert
Ung klassisk 13.–16. mars

oPPleV fremtIdens stJerner nå! 
Velkommen til finalekonsert i musikkonkurransen for unge musikere.

Unge musikere konkurrerer om solistoppdrag med Kristiansand Symfoniorkester (KSO-
prisen) og pengepriser/premier i 4 klasser.
I tillegg får finalistene i klasse 3 og 4 billetter til Risør kammermusikkfest 2019. 

Finalistene blir tatt ut av fagjuryen etter audition 12. januar 2019 og blir bekjentgjort i 
slutten av januar. Det tas vanligvis ut mellom 10 og 15 finalister fordelt på de 4 klassene.

Juryen består av representanter fra Kristiansand Symfoniorkester, Risør kammermusikkfest, 
Universitetet i Agder samt to representanter oppnevnt av Ung klassisk for å få stor bredde i 
juryen. 

Pengeprisene og premiene er sponset av Sparebanken Sør.

Store Torungen  120,- / fri entré (ungdom u/20 år)

ARRANGØR: Ung klassisk
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søndaG 17. mars Kl. 17.00

susanne lundeng trIo
Det va nære på

drIVende melanKolsK, nedtonet, sår og stormfull folKemusIKK
Våren 2018 kom Susanne Lundeng ut med sitt tiende album «Det va nære på» til
terningkast 5 fra et samlet norsk pressekorps.

Lundeng har med forankring i nordnorsk folkemusikk utviklet seg til en særpreget
komponist, arrangør og musikalsk fritenker, og har bl.a. høstet en Spellemannpris i
folkemusikk for sin utgivelse av nordlandsslåtter og er en av Norges mest meritterte
folkemusikere.

For første gang synger hun egne tekster, og åpner for nok en ny side ved sitt
kunstnerskap. Musikken blir omtalt som drivende melankolsk, nedtonet, sår og stormfull.
En harmonisk villskap som i kombinasjon med Susannes ekspressive og energiske
sceneopptredener får publikum til å skjerpe sansene.

Susanne Lundeng – fele og vokal, Nils-Olav Johansen – gitar og vokal, Erik Nylander –
trommer, Tor Breivik – lyd.

«Med sin tiende plate stadfester Susanne Lundeng sin fjellstøe plass i norsk musikkliv. I
tekster og melodier skildrer hun livets drama, både i forhold til mennesker og landskap.
Den nye plata spenner fra sarte viser til partier som hamrer seg inn i kroppen, særlig i
den 10 minutter og 33 sekunder lange «Nattmorran». For et sug! Jazz, smidd i de
dypeste gruver.» – Fredrik Wandrup, Dagbladet

«Lengselen i fela hensetter lytteren i en annen verden der musikken fjerner deg fra
hverdagens ståk og gir ro for ettertanke. Susanne Lundeng har, tror jeg – skapt et album
som vil glede mange og kanskje bli en klassiker.» – Svein Andersen, Aftenposten

«Her er glede og sorg, sinne og forbannelse i skjønn harmoni. Her er tekster uten vers og
refreng som passer som støpt inn i musikken. Med sin nordnorske dialekt viser hun at
det ikke bare er eder, galle og bannskap som kan assosieres, men også følelser så vakre
og såre. Nordnorsk tradisjon og folkemusikk ikledd jazzdrakt var en så utrolig herlig og
god opplevelse for undertegnede med sitt tunge og hardtslående ‘metal’-hjerte at jeg er
litt overveldet.» – Frank A. Bjortjønnli, Brønnøysunds avis 

Lille Torungen  325,-

ARRANGØR: Arendal Kulturhus
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TIrsdaG 19. mars KL. 19.00

CIrKus CIrKör: ePIfÓnIma
Regi: Tilde Björfors
Musikk: Rebekka Karijord

CIrKus CIrKör er tIlBaKe – og med hVIlKet BudsKaP!
Arendal Kulturhus presenterer verdenskjente Cirkus Cirkör. Det er en grunn til at Cirkus 
Cirkör har en trofast skare norske fans; de gir deg en fenomenal blanding av dans, 
akrobatikk og musikk. Nå kommer de tilbake til Arendal med sin aller siste produksjon – 
Epifónima.

I Cirkus Cirkörs nye forestilling utfordrer syv kvinnelige sirkusartister tradisjonelle 
strukturer og hierarkier. Epifónima, som betyr utrop på gresk, har blitt inspirert av samtidige 
så vel som historiske kvinnesaksforkjempere. Dette er en sirkusopptreden skapt av kvinner 
med kun kvinner på scenen – akrobatikk, sang, dans, hårhenging, roue cyr og håndstående 
blandet med vakker musikk. Resultatet er, som Folkbladet skriver, «Enestående akrobatiske 

nummer og et budskap som man ikke kan gå glipp av. Cirkus Cirkörs siste forestilling 
‘Epifónima’ tar publikum med på en reise av det sjeldne slaget.»

I Epifónima jobber ensemblet grenseoverskridende og medskapende sammen med det 
kreative teamet. Forestillingen er et allkunstverk skapt av alle involverte. Ensemblet består 
av syv kvinnelige sirkusartister fra Hellas, Canada, Palestina, Polen, Sverige og Sveits – og 
komponisten er fra Norge.

Epifónima er produsert i samarbeid med Östgötateatern og er skapt både i Cirkörhuset i 
Alby samt i residens i Norrköping i august/september 2018.

Store Torungen  350,- / 220,- (familie 4+)

ARRANGØR: Arendal Kulturhus
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«storslagen hyllest av den kvinnelige råstyrken» – DN

«det er virkelig fantastisk og rasende vakkert» – Folkbladet

«kreativt, vakkert, ofte uventet. Umerkelig glir det ene over i det andre. Et fellesskapets allkunstverk» – NT

«vanskelig å motstå Cirkörs menneskelige pusterom» – SVD
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Bli abonnent i dag!

Vi bryr oss om 
kultur i Arendal

Registrer deg som abonnent på www.arendalstidende.no eller 
kontakt oss på telefon 40692222  -  post@arendalstidende.no

Få avisa og AT-Helg hjem 
i din postkasse hver uke og full tilgang på nett. 

Vi bryr oss om Arendal | Tips oss om ditt arrangement

Torvgata Arendal tlf: 37 02 15 60
www.heimdalchokolade.no

ARRANGØR: Arendal Jazzklubb

TorsdaG 21. mars KL. 20.00

tord gustaVsen trIo
Arendal Jazzklubb

sKJønnhet og IntensItet
Tord Gustavsen Trio er kanskje landets mest populære jazz pianotrio, elsket av mange 
utenfor jazzkretser. Mye av grunnen til dette skyldes nok gruppens enorme evne til å 
formidle følelsesmessig intensitet, eleganse og et musikalsk meditativt pusterom. Eller 
som Aftenposten beskrev det i sin anmeldelse av trioens siste album: «skjørheten og 
sensitiviteten har sin egen tyngde». 

Gustavsens komposisjoner og pianospill henter sin inspirasjon fra den lyriske jazzen, den 
klassiske impresjonismen, folkemusikken og den rike salmeskatten. Understøttet i et 
sømløst samspill med bassist Sigurd Hole og trommeslager Jarle Vespestad, skapes et 
unikt utrykk som trollbinder publikum og treffer en nerve hos den enkelte lytter, uansett 
hvor i verden de turnerer. Forvent at smil og tårer avløser hverandre.

Tord Gustavsen – piano, Sigurd Hole – bass, Jarle Vespestad – trommer.

Lille Torungen  300, - / 250,- (medl. AJK) / 100,- (student)
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LørdaG 23. mars KL. 19.00

arnt hJalmar, selnes & elVIs
Fra vidda til Las Vegas

fra VIdda tIl las Vegas
De tre musketerene Arnt Hjalmar, Selnes & Elvis har satt hverandre stevne i et humoristisk, 
fartsfylt og musikalsk show i toppklassen.

Arnt Hjalmar og Selnes er kjent fra mange års samarbeid i Honningsvågrevyen. Nå har de 
tatt steget videre og slått seg sammen med selveste Elvis, som etter mange år oppe hos 
vårherre er kommet ned igjen for å hjelpe de sobre herrene på den smale sti.

Herrene tør ikke garantere tørre seter, men gir dog rundhåndet lattergaranti til sitt kjære 
publikum. Dette er årets latterbombe.

Hva Arnt Hjalmar, i Stein-Arild Olaussens skikkelse og Finn Arild Selnes står for, er kjent for 
de fleste. Men vi kan også garantere at Elvis, i Thor Erling Kornes skikkelse vil ta pusten fra 
de fleste med sine eminente sangferdigheter.

Musikerne i showet er velkjente musikere fra øverste hylle; Tom Rønningsveen på keyboard, 
Jens R Jensen på gitar, Bjørnar Johansen på trommer.

Store Torungen  480,-

ARRANGØR: Artistportalen i samarbeid med Arendal Kulturhus

frEdaG 22. mars KL. 19.00

helt heKta!
Av Aslak Moe og Ole Ghristian Gullvåg 
Riksteatret

en teaterforestIllIng om oPPVeKst, lIdensKaP og eKte KJærlIghet
- Jeg har alltid elsket pappaen min. Men jeg husker ikke en eneste skogstur eller fisketur. 
Ingen felles middager. Det jeg savner, er å snakke fotball med ham. De mange, korte 
samtalene frem til kampstart, tekstmeldingene i pausen, den lengre praten etter kampen.

Skuespiller Ole Christian Gullvåg er lidenskapelig opptatt av fotball, og ingen av 
skuespillervennene hans kan forstå hvorfor han «kaster bort» så mye tid på den runde 
ballen. «Helt hekta!» er Gullvågs egen historie, en teaterforestilling om å sette fotball foran 
alt annet. Men som de fleste historier om lidenskap, handler ikke «Helt hekta!” bare om 
fotball.

«Helt hekta!» er også en rørende og morsom oppveksthistorie, en slags blanding av Nick 
Hornby og Tore Renberg. Om å være på sin første fotballkamp, om å elske Elvis og fri til 
Cecilie Leganger når du er 11 år og lure på om moren din kommer til å dø fordi du har sølt 
rødbrus på teppet.

Gullvåg forteller om oppveksten, å finne seg selv, søskenkjærlighet, dårlig stemning 
mellom foreldre og drømmen om å høre til i en flokk. Men først og fremst er dette en 
fotballhistorie. En ekte kjærlighetshistorie.

Store Torungen  375,- / 305,- (honnør, student, barn u/16 år, gruppe 10+)

ARRANGØR: Riksteatret i samarbeid med Arendal Kulturhus
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TIrsdaG 26. mars KL. 19.00søndaG 24. mars KL. 18.00

arendal ungdomsmusIKKorPs 
med tor endresen

festaften
Arendal Ungdomsmusikkorps inviterer til en festaften med Tor Endresen. Kvelden byr på en 
slagerparade av sanger Tor har blitt så kjent for.

Tor Endresen er en av Norges dyktigste og mest allsidige sangere, som slo gjennom med 
«Call Me Stranger» i 1986. Han er kanskje mest kjent for programserien «lollipop» på NRK 
sammen med Rune larsen og har mange deltakelser i Melodi Grand Prix med «San 
Fransisco» som høydepunkt.

Her skal man slite med å holde foten i ro, så det er bare å glede seg til vinterens festaften i 
kulturhuset!

Store Torungen  350,-

ARRANGØR: Arendal Ungdomsmusikkorps

oPerahIstorIen På 60 mInutter
hvis vi rekker det

oPera I en uformell og humorIstIsK ramme
«Operahistorien på 60 minutter, hvis vi rekker det» er en humoristisk forestilling som tar for 
seg hele operahistorien på 60 minutter. Forestillingen har som mål å vise at operaformen 
favner mye mer enn bare «Carmen». Med høydepunkter fra hele operahistorien inviteres 
publikum til å oppleve opera på sitt beste, i en uformell og humoristisk ramme.

Forestillingen tar publikum med på en reise fra Monteverdi på 1600-tallet til kjente 
komponister som Mozart, Verdi, Puccini, Wagner og vår egen Henning Sommero. 
Operasjangeren blir vist fra sin beste side, og utøverne tar musikken på fullt alvor, selv om 
forestillingen er full av humor. Publikum veiledes ved hjelp av en fortellerstemme som 
setter det hele i et historisk perspektiv, og med sømløse overganger sys det hele sammen 
med en humoristisk tone. 

Opera lenge leve!

Hanne Korsbrekke Askeland – sopran, Knut Kristian Mohn – tenor, Sara Aasen – sopran, 
Dagfinn Andersen – baryton, Stefan Ibsen Zlatanos – klaver.

Regi: Bjørn Sæter

Lille Torungen  250,-

ARRANGØR: Musikkens Venner i samarbeid med Arendal Kulturhus
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HYTTEBOK FRÅ HELVETE
ARE KALVØ

S T A N D  U P  N O R G E  P R E S E N T E R E R

TorsdaG 28. mars KL. 19.00onsdaG 27. mars KL. 19.00

JaCK VreesWIJK og 
CaJsa stIna åKerström
Du och jag farsan

KonsertforestIllIng
«Du och jag farsan» er en konsertforestilling med udødelige svenske klassikere fra to av 
Skandinavias mest kjente visesangere, Fred Åkerström og Cornelis Vreeswijk.

«Du och jag farsan» har gått sin seiersgang i Sverige de to siste årene, med utsolgte hus, 
hyllet av både media og publikum. Konserten fylte også Chat Noir i Oslo våren 2018. Jack 
Vreeswijk og Cajsa Stina Åkerström forlenger nå hyllest-turnéen til deres fedre og byr på et 
tilbakeblikk og tolkninger av to giganter og legender fra svensk musikkhistorie. 

Publikum kan vente seg en varm og stemningsfull kveld der flere av de mest kjente og 
kjære låtene blir fremført sammen med anekdoter og historier fra deres innholdsrike liv. 
Selvfølgelig kommer det også eget materiale og andre favoritter fra da og nå. Sitt ned og 
len deg tilbake, nyt en magisk kveld der svensk visehistorie tolkes når den er som aller 
best. 

Les mer på: www.jack-cajsastina.se

Store Torungen  495,-

ARRANGØR: Arendal Kulturhus

are KalVø – hytteBoK frå helVete

eIn KomIKars motVIllIge forsøK På å lære seg å elsKe naturen
Are Kalvø er ein nordmann som ikkje verkar. Han vaks opp midt i eit postkort på Vestlandet, 
omgitt av fjordar og fjell som folk reiser halve kloden rundt for å oppleve, med 
turmoglegheiter på alle kantar. Likevel har han aldri blitt ein naturens mann. Han flytta til 
byen og såg seg aldri tilbake. Dette har aldri vore eit problem. Før no. 

For nokre år sidan begynte Kalvø å miste venner til naturen. Gode venner, som før alltid var 
med på pub for å prate tull, begynte plutselig å gå i fjellet, legge ut bilde av skispor, og i 
fullt alvor seie sånt som at det berre er i møte med naturen at du forstår kor liten du er. Ein 
dag måtte Kalvø innsjå at han ikkje hadde ein einaste facebook-venn som ikkje hadde lagt 
ut eitt einaste bilde av seg sjølv på eit fjell. For første gong sidan han blei tvinga til slikt på 
skulen, la Kalvø derfor ut på tur, på ski og til fots, for å finne igjen vennene sine. Og for å 
finne ut kva i alle dagar det er som skjer. Resultatet blei «Hyttebok frå helvete», ei svært 
morsom og litt sint bok om vår tid og vårt merkelege forhold til naturen. 

Denne kvelden fortel han om turen, om vår tid, om naturen og om overraskande mykje anna 
som du ikkje trudde hadde noko med saka å gjere. Det blir stand-up. Det blir vitsar. Det blir 
tull. Det blir eit par uventa harde utfall mot alle som liker fjell betre enn folk. 

Store Torungen  420,- / 385 ,- (gruppe 8+) / 325,- (student)

ARRANGØR: Arendal Kulturhus
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TorsdaG 4. – LørdaG 6. aprIL TORSDAG OG FREDAG KL. 19.30 / LØRDAG KL. 18.00

ulVen og geIteKIllIngene (roCKeulVen)
Arendal Musikkteater

musIKal
Arendal Musikkteater setter opp musikalen Ulven og geitekillingene (Rockeulven). Dette er 
en fargesprakende eksplosjon av en musikal basert på en av Europas største filmsuksesser. 
Her er det bare å ta med hele familien i teatret, spenne seg fast i teatersetene og la det stå 
til, for dette blir gøy!

Hvem husker ikke den populære 70-tallsfilmen om rockeulven og geitekillingene? Filmen 
med originaltittel Mama gikk sin seiersgang over hele det europeiske kontinentet på slutten 
av 70-tallet og 80-tallet. I Norge har filmen for lengst fått kultstatus med egen fanklubb, 
og den blir vist på NRK med jevne mellomrom under tittelen Med Grimm og Gru. 
Rockeulven-musikalen har tidligere blant annet blitt satt opp på Trøndelag Teater og 
Nationaltheatret.

Med Ulven og geitekillingene (Rockeulven) forvandles scenen i Arendal Kulturhus til en 
eventyrskog, og ensemblet forvandles til dyr i alle fasonger og varianter. I sentrum av dette 
spektakulære universet møter vi Merete Blåka som en snill og varm geitemamma som 
drømmer om fest og moro, og Harald Dose som en ensom og rocka, og veldig, veldig sulten 
ulv…

Festen starter når alle dyrene samles på markedet. Alle strømmer til og deltar. Men 
Geitemor lar ikke barna sine bli med på moroa. Hun er altfor redd for at Ulven skal få tak i 
dem. For hun har merket hvordan han stadig holder øye med dem fra utkikkspunktet sitt. 
Hun lager en plan for hvordan killingene kan være trygge, mens hun drar på markedet. Så 
med hjelp av kompisene sine, Jerven, Gaupa og Eselet, går Ulven i gang med å pønske ut 
hvordan han kan ødelegge planen hennes…

Store Torungen  375,- / 269,- (barn u/16 år)

ARRANGØR: Arendal Musikkteater
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TIrsdaG 9. aprIL KL. 20.00mandaG 8. aprIL KL. 19.00

haVBoKa
Av Morten A. Strøksnes
Riksteatret

når mennesKet gråter, er tårene salte. Kommer også VI fra haVet?
I en liten båt langt ute på Vestfjorden sitter forfatteren og hans venn. Under dem, langt 
nede i havdypet, har håkjerringa sitt rike. Det er denne haifisken de to har bestemt seg for 
å fange - et uhyre som kan være mer enn fem hundre år gammelt, og som i mangt er 
mennesket overlegent. Hva slags møte blir dette?

Det er utgangspunktet for boksuksessen Havboka. 

Fra sin havn på den lille øya Skrova i Lofoten utforsker Morten Strøksnes vårt forhold til 
havet. Og han har et uendelig rikt stoff å øse av, fra sagn, myter og gamle krøniker, til 
reiseskildringer, vitenskapelige skrifter og diktning fra mange kulturer. Resultatet er en 
blanding av kunnskapsbok og fiskeskrøner, som har mottatt en rekke priser og fått 
fantastiske kritikker verden over. Den er også lest av nærmere 100 000 nordmenn, og er 
oversatt til 30 språk.

Når Riksteatret og Nationaltheatret går sammen om å gjøre Havboka til teater, er det Ole 
Anders Tandberg som står ansvarlig for dramatisering og regi. På scenen står 
Nationaltheatrets skuespiller Jan Sælid – der han skal gi skikkelse til både menneske og 
håkjerring!

Store Torungen  415,- / 335,- (honnør, student, barn u/16 år, gruppe 10+)

ARRANGØR: Riksteatret i samarbeid med Arendal Kulturhus

Inger marIe gundersen med Band
Arendal Jazzklubb

InternasJonal suKsess fra arendal
Arendals egen Inger Marie Gundersen ga sommeren 2018 ut sitt femte album med 
releasekonsert på Canal Street. «Feels like home» ble utgitt på det danske plateselskapet 
Stunt records / Sundance Music til svært gode kritikker. Terje Mosnes skrev bl.a. dette i sin 
anmeldelse av platen på jazzinorge.no:
«…Med suverene fortolkninger av 10 langsomme låter tilbyr albumet gang på gang 
balladekunst på eksepsjonelt nivå, øyeblikk der utsøkt sang, ditto instrumentalledsagelse 
og upåklagelig melodi/tekst-kvalitet går opp i en høyere enhet…». 

Inger Marie har føttene plantet i melodiøs jazz, med et lydbilde som blander seg med pop. 
Hun tolker og formidler repertoaret hun velger med originalitet og særpreg. Få om noen 
arendalsmusikere har klart å gjøre så stor internasjonal suksess som Inger Marie, men nå 
er hun igjen på scenen i hjembyen. 

Inger Marie Gundersen – vokal, Jarle Vespestad – trommer, Audun Ramo – bass, Rasmus 
Solem – piano/synth, Per Willy Aaserud – trompet, Bjørn Charles Dreyer – gitar.      

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

ARRANGØR: Arendal Jazzklubb i samarbeid med Sørnorsk jazzsenter
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velkommen til oss > møteplassen midt i sentrum

SMÅRETTER
SALATER

VARME RETTER

KAFFE • TE • KAKAO
SØTE FRISTELSER

MINERALVANN • ØL • VIN

musIKal
Arendal kulturskole har gleden av å presentere «Penny lane» – en ungdomsmusikal med 
musikk fra The Beatles.  

Forestillingen handler om Jude og ungdomsgjengen hans som driver en fritidsklubb 
sammen i gaten Panny lane. Da de en dag leser i avisa at byutviklere jobber for å sannere 
deler av Penny lane, blant annet bygningen der de har sin fritidsklubb, begynner de å legge 
planer for hvordan de kan redde gata si. Hva skal til for å få politikernes oppmerksomhet? 
Hvordan skal en gjeng ungdommer klare å vinne over rike, innflytelsesrike advokater? 
Samtidig møter vi Michelle som prøver å flykte fra en vanskelig fortid. Er det fortiden som 
avgjør hvordan livet ditt må bli, eller finnes det noen som vil gi deg en ny sjanse uten å 
dømme deg, selv om de får vite sannheten? 

«Penny lane» inneholder en rekke kjente beatleslåter, fremført av elever og lærere ved 
Arendal kulturskole. Elever ved kunstavdelingen bidrar med flott scenografi og 
illustrasjoner av sangene. 

Få med deg denne spennende samproduksjonen fra Arendal kulturskole! 

Penny lane
Arendal kulturskole

TorsdaG 11. aprIL Kl. 17.00 OG 18.30

ARRANGØR: Arendal kulturskole / REGI: Heidrun Sangvik / KAPEllMESTER: leif-Magnus lilleaas

Lille Torungen  
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170,- / 100,- (grp 10+) / 90,- (honnør) / 70,- (student, barn u/16 år)
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TorsdaG 25. aprIL KL. 18.00onsdaG 24. aprIL KL. 20.00

I lIKe to sleeP
Arendal Jazzklubb

VInnerne aV JazzIntro 2018 På norgesturné
Jazzintro-juryen sa følgende om Årets unge jazzmusikere 2018:
«Vinnerne av Jazzintro 2018 innehar en musikalsk tyngde og modenhet. De opptrer som en 
særegen organisk enhet. Musikerne har hver for seg et høyt teknisk nivå og formidler 
kollektivt et stort og bredt musikalsk spekter. Det er et band som tør å ta sjanser og som 
har en evne til å ta publikum med seg inn i deres suggererende univers. Musikken er 
ekspressiv og eksplosivt vakker. Bandet har potensial til å bli stilskapende innen norsk 
jazz.».

Amund Storløkken Åse – vibrafon, Nicolas Leirtrø barytongitar, Øyvind Leite – trommer.

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

ARRANGØR: Arendal Jazzklubb i samarbeid med Norsk jazzforum

russereVyen 2019
Grease in Arendal

grease – en tanKesPrengende, negleBItende og hårrIVende helaften
Russen ved gamle Barbu og Tyholmen vgs tar deg med på en to timers reise gjennom 
skolehverdagen på Arendal videregående skole. 

Gjennom sin oppsetning av Grease vil ikke bare skoleungdommen selv, men store som små, 
kunne kjenne seg igjen i en energisk, sangfylt og humoristisk revy som spiller på livets 
store og små problemstillinger, høye og lave forventninger og ikke minst en stadig 
minkende selvhøytidelighet. 

Len deg tilbake, ikke bli altfor komfortabel der du sitter, og heng deg gjerne på når det 
legges opp til allsang, litt på grensen.

Store Torungen  300,- / 220,- (student, barn u/16 år)

ARRANGØR: Arendalsrussen

FO
TO

  T
ho

r E
gil

 Le
irt

rø
33



LørdaG 27. aprIL KL. 12.00frEdaG 26. aprIL KL. 19.00

BJørn aslaKsen og 
ellen halVorsen lerVold
On the other side

PlateslIPP-Konsert
Bjørn og Ellen er bosatt på Sørlandet og har samarbeidet ved flere anledninger de siste 
årene. Nå har de laget platen «On the other side» sammen og holder plateslipp-konsert 
denne kvelden.

Bjørn har vært i musikkbransjen i mange år, og har i alt ni plateutgivelser bak seg. «On the 
other side» blir den tiende plata, med 10 nye låter laget av Bjørn selv.

Ellen hadde sin debut på musikal- og teaterscenen allerede som tiåring. Hun har siden vært 
en profilert sanger og artist på Sørlandet, med en rekke solist, hoved og ensembleroller i 
ulike musikaler; Jesus Christ Superstar, Les Miserables, Fame og Nasareeren, for å nevne 
noen.

Bjørn og Ellen stiller med fullt band og orkesterleder er Torjus Vierli.

Torjus Vierli – tangenter, Thomas Gallatin – trommer, Peter Haltorp – bass, Johannes Groth 
– gitar. Korister: Elin Børud, Thomas Isaksen og Anne K. Johannesen.

Inntektene fra CD-salget går uavkortet til bistandsarbeid i Thailand.

Lille Torungen  295,-

ARRANGØR: Bjørn Aslaksen

yeJIn gIl og ChrIstIan Ihle hadland
Camille Saint-Saën: Dyrenes karneval for 2 klaver

famIlIeKonsert musIKKens Venner og KlassIsK I sentrum
Musikkens Venner i Arendal og Klassisk i sentrum under ledelse av fiolinisten Jan Bjøranger 
har nylig innledet et samarbeid, og de er glade for å kunne presentere musikere i 
toppklassen for publikum i Arendal.

På denne konserten får publikum høre den koreanske stjernepianisten Yejin Gil i samspill 
med Christian Ihle Hadland. Camille Saint-Saëns spennende verk «Dyrenes karneval» for 2 
klaver står på programmet. I tillegg medvirker musikere fra Klassisk i sentrum under 
ledelse av Jan Bjøranger.

Konserten er en familiekonsert, og arrangørene håper å se mange barn og unge på 
konserten.

lille Torungen  200,- / 150,- (medl. MV) / 100,- (barn u/16 år)

ARRANGØR: Musikkens Venner og Klassisk i sentrum
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LørdaG 27. aprIL KL. 20.00LørdaG 27. aprIL KL. 13.00 

yeJIn gIl, ChrIstIan Ihle hadland, 
Jan BJøranger og 
oslo KammeraKademI

CaféKonsert musIKKens Venner og KlassIsK I sentrum
Musikkens Venner og Klassisk i sentrum byr på en variert og spennende konsert med Yejin 
Gil og Christian Ihle Hadland – klaver, Jan Bjøranger – fiolin og Oslo Kammerakademi.

På programmet står Franz Schuberts Fantasi i F-moll for 4-hendig klaver spilt av Gil og 
Hadland, Johannes Brahms’ trio for horn, fiolin og klaver, spilt av Steinar Granmo Nilsen, 
Jan Bjøranger og Yejin Gil før konserten avsluttes etter pausen med Wolfgang Amadeus 
Mozarts Kvintett for klaver, obo, klarinett, fagott og horn. Musikere er da Christian Ihle 
Hadland, David Friedemann Strunck, Pierre Xhonneux, Alessandro Caprotti og Steinar 
Granmo Nilsen.

ARRANGØR: Musikkens Venner og Klassisk i sentrum

trIBute BruCe sPrIngsteen
Arendal Big Band

hyllestKonsert tIl the Boss
Arendal Big Band har denne gangen gitt seg i gang med en av de største rockeartistene 
gjennom tidene. Bruce «The Boss» Springsteen blir 70. Den samfunnsengasjerte rockeren 
fortjener en skikkelig storbandhyllest, og James Mustafa (Australia) har arrangert låtene for 
bandet. 

Det blir swing, ballader, soul og funk, alt i beste Arendal Big Band stil. Alle låter blir med 
vokal, og Solveig, Rebekka, Lill, Lin og Trude er i Bosshumør. Låtene er representative for 
hele karrieren.  

Store Torungen                       250,-

ARRANGØR: Arendal Big Band

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

Nå også med innkjørsel 
fra Myrene

Åpent alle dager fra 06.30 – 02.00

onsdaG 8. maI KL. 20.00

John sCofIeld ComBo 66
Arendal Jazzklubb

VerdensstJerner I arendal JazzKluBB
Få, om noen, har klart å definere moderne jazzgitar som John Scofield. Helt siden hans 
gjennombrudd på den internasjonale jazzscenen sent på 70-tallet, bl.a. i bandet til Miles 
Davis, har Scofield skapt sin egen sound og stil. Hans unike posisjon har da også ført til at 
han bare for to av sine siste album har mottatt hele tre Grammy-priser. 

Scofield har spilt med legender som Miles Davis, Chet Baker og Charles Mingus, definert 
sin egen samtid med tilsvarende storheter som Jack DeJohnette, Steve Swallow, Michael 
Brecker og mange flere, og søker stadig samarbeid med unge og spennende musikere.

Høsten 2018 ga han ut sitt, til nå, siste album, «Combo 66». Det er musikken og musikerne 
fra denne plata han tar med seg til en eksklusiv turné i Norge, hvor Arendal er et selvsagt 
stoppested for dette verdensnavnet!

John Scofield – gitar, Gerald Clayton – piano, Vicente Archer – bass, Bill Stewart – 
trommer.

Store Torungen  350, - / 300,- (medl. AJK) / 200,- (student)

ARRANGØR: Arendal Jazzklubb i samarbeid med Arendal Kulturhus
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TIrsdaG 4. jUnI KL. 19.00LørdaG 11. maI KL. 19.00

WorshIP together
Sørlandskirken

en KVeld I guds nærhet
Sørlandskirken inviterer til en kveld med lovsang og tilbedelse i sentrum. 

Menigheten har et rikt musikkliv og består av noen av byens mest kjente musikere og 
sangere.

Bli med på en kveld i Guds nærhet, og kom og opplev hans ubeskrivelige kjærlighet.

Lille Torungen 

ARRANGØR: Sørlandskirken

stJernePIanIsten norman KrIeger
Musikkens Venner

en sJelden KonsertBegIVenhet
Amerikanske stjernepianister er ikke hverdagskost i Arendal. Norman Krieger var i Arendal 
som ganske ung pianist i 1990, og kontaktet i år Musikkens Venner fordi han gjerne ville 
komme tilbake. 

Krieger er en av de mest anerkjente pianistene i sin generasjon i USA, og er kjent som en 
pianist med stor dybde, sensitivitet og virtuositet. Han konserterer over hele verden, både 
alene, som kammermusiker og som solist med kjente orkestre og dirigenter.

Han har gitt ut en rekke cd-er som har fått strålende kritikker. Han liker i sine programmer 
å kombinere gammel og ny musikk, og i Arendal står musikk av blant annet Ludwig van 
Beethoven, Frédéric Chopin og Michael Fine på programmet.

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

ARRANGØR: Musikkens Venner
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150,- / 100,- (honnør) / 90,- (familie 4+) / 65,- (barn u/16 år)
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KULTUR

PERNILLE
SØRENSEN

MORGENKLUBBEN VG DAGSAVISEN

S TA N D  U P  N O R G E  P R E S E N T E R E R

LørdaG 23. novEmBEr KL. 19.00

PernIlle sørensen – Kultur
Av og med Pernille Sørensen
Regi: Are Kalvø

PernIlle sørensen er endelIg tIlBaKe med en ny solo-forestIllIng!
Det har gått åtte år siden kritikerroste «Flink pike». Siden sist har Pernille blant annet vært 
lagleder i «Nytt på nytt», spilt i «Side om side» på NRK1 og blitt kåret til årets morsomste 
av folket under komiprisen i 2016. 

Nå har hun altså laget standupforestillingen «Kultur». Forestillingen handler om kultur i 
alle dens former og varianter. Høykultur, lavkultur, kliss ny populærkultur og eldgammel 
upopulær kultur. Bakteriekultur og motkultur, snikskryt og tupé, basehopping og 
nakenbading. 

Pernille Sørensen er mer enn klar for å navigere oss alle gjennom livets kulturelle labyrint.

Dette kan fort bli høstens morsomste forestilling – denne kvelden braker det løs i Arendal 
Kulturhus, enten du er interessert i kultur eller ei!

Store Torungen  500,- / 465,- (gruppe 8+) / 425,- (student)

ARRANGØR: Stand Up Norge

søndaG 22. sEpTEmBEr KL. 18.00

BuKKene Bruse lager rumPeBrann
Riksteatret

BuKKene Bruse Vender tIlBaKe og setter fyr På rumPa tIl trollet!
Bukkene Bruse lurer på hva de skal gjøre i ferien. De to minste vil helst til utlandet, men 
den største synes det blir altfor dyrt. Han vil heller på setra som de brukte å gjøre før. 
«Æsj,» sier de to minste. «Det treige fjellet.» Den største bukken lokker med trollet og 
vafler på setra, og til slutt drar de av gårde. Men hvor er det blitt av trollet?

En av Riksteatrets største suksesser de seneste årene er Bukkene Bruse på Badeland – 
basert på Bjørn F. Rørvik og Gro Moursunds enormt populære barnebok. Nå kommer 
oppfølgeren, basert på andre bok i serien, Bukkene Bruse vender tilbake.

Tripp, trapp! Tripp, trapp! Dette blir en forestilling som alle kan se. Og alle – kanskje 
bortsett fra trollet – har god grunn til å glede seg!

Forestillingen passer for barn fra 3 år.

Store Torungen  

ARRANGØR: Riksteatret i samarbeid med Arendal Kulturhus

240,- / 195,- (familie 4+)
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Vi tilbyr alt fra snitter, fingermat, koldtbord, tapas 
og festmat. Spør etter et uforplinktende tilbud.

KOS DEG 
MED GJESTENE
- OVERLAT MATEN TIL OSS!

SERVERING@ARENDALKULTURHUS.NO  •  37 01 35 70  •  ARENDALKULTURHUS.NO

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

• banketter • kick off • foredrag • utstillinger • bedriftslunsjer 
• events • julebord • servering før/etter forestilling

ANDRE ARRANGEMENTER
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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


