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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 

som historieforteller i Agderposten og Arendals 
Tidende. 

Det er mye musikk i høstens program, og i år igjen, 
kjører vi Den Store Høstkonserten. Denne gangen med 
solister som Jorun Stiansen og Thomas Isaksen og 
den litt mer ukjente Eva Vinjord Røssland. Den Store 
Høstkonserten har som formål å presentere kjente og 
ukjente artister fra hele Agder. Vi har med oss Leif 
Rino Muller og hans musikere, i tillegg til hele 
Arendal Byorkester. Alt bindes elegant sammen av 
Stephan Hergel, som er kveldens konferansier.

Det er mye talent i fylket vårt som vi har stor glede 
av; vi får gjensyn med Arendals Dramatiske Selskab, 
som reiser «Jorden rundt på 80 dager», Arendal Scene 
setter opp Glassmenasjeriet, Arendal Jazzklubb 
presenterer det ypperste i sin sjanger, Musikkens 
Venner byr på flotte lørdagskonserter og vi huser 
Arendal Big Bands høstkonsert, «Tribute Ray 
Charles».

Riksteatrets presentasjon av Liv Ullmann i en 
åpenhjertig samtale med teatersjef Tom Remlov er 
absolutt for oss voksne, og det kommer et gledelig 
gjensyn med Giert Werrings dukketeater for de små.

Det er så mye som skjer denne høsten, og jeg skulle 
gjerne ramse opp alt vi har fått gleden av å få til i 
kulturhuset vårt, men litt av kosen er vel å bla seg 
gjennom programheftet og la seg overraske over hva 
som kommer? Uansett hva du velger å gå på, ønsker 
jeg at du får en opplevelse som berører nettopp deg! 

Velkommen skal du være!

anne moe rasmussen
daglig leder

Ny høst, nye arrangementer! Hver gang vi presenterer 
et nytt program, lurer jeg på hva som kommer til å 
slå an. Hva blir utsolgt, hva blir publikumsfavoritten 
denne sesongen?

Egentlig vet jeg jo hva som blir mest populært denne 
høsten, for vi har allerede solgt to fulle forestillinger 
med «Tre elefanter i rommet». Damene Schøyen, 
Skåber og Cess er svært populære og godt kjent av 
oss nordmenn, selvfølgelig, men det er nok andre 
humorarrangementer som også kommer til å slå an, 
skal du se!

Ikke alle våre besøkende artister er like kjent som de 
nevnte damer, så hvis jeg får utfordre deg på en 
forestilling du kanskje ikke hadde tenkt å gå på, vil 
jeg si «Finale» med Kompaniet Analog. Vi er noen få 
kulturhus i Norge som er så heldige å få dem på 
besøk. Du kan lese mer om forestillingen i 
programheftet her, men det er vanskelig å skildre 
atmosfæren, intensiteten og nerven som går igjen i 
dette fyrverkeriet – det må oppleves!

Ellers står jo opplevelsene i kø: 

Både Bjørn Eidsvåg og Sigvart Dagsland i en og 
samme konsert, bedre blir det jo ikke! 
Du som var på nyttårskonserten til KSO, kan glede 
deg til et gjensyn med den sjarmerende og 
karismatiske dirigenten Julian Rachlin, og for deg 
som ikke var der, synes jeg du skal benytte 
anledningen denne gangen. Her opplever vi Julian 
Rachlin både som dirigent og solist. 

Fra klassisk til revy – byens egen Anita Pettersen, en 
spurv i travel dans, som hun karakteriserer seg som, 
skal for første gang holde sin egen forestilling. Hun 
er kjent som den lille, spede damen med den dype 
stemmen fra utallige kommunerevyer og ikke minst 

Kjære publikummer
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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 priser inkl. billettavgift.

Symbolet           = fra 3 år og oppover.

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>3
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forhåndsbestill drikke
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

BUEn CaféBar
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LørdaG 31. aUGUsT Kl. 15.00 – 17.00TorsdaG 29. aUGUsT KL. 20.00

Arendal Jazzklubb presenterer

HIldegunn ØIsetH Quartet
Arendal Jazzklubb

mangfoldIg Kulturell jazz
Når du lytter til den norske trompetisten Hildegunn Øiseth, vil noe av det første du merker 
deg være hennes utrolige spennende musikalske mangfold. Hennes spekter rommer et 
melankolsk, nordisk uttrykk, i tillegg til et unikt spill på det eksotiske 
tradisjonsinstrumentet bukkehorn. 

Med sin varierte musikalske bakgrunn, både som trompetist i Bohuslän Big Band og 
Trondheim jazzorkester, frilans-tilværelse i sørlige Afrika og leder av både store og små 
ensembler, skaper Øiseth en musikk, som med utgangspunkt i jazzen, tar opp i seg et 
mangfold av stemninger og uttrykk, med sterk inspirasjon fra blant annet norsk 
folkemusikk. Gjennom sitt samarbeid med flere av Norges fremste jazzmusikere, 
presenterer hun publikum for trolske stemninger og suggererende komposisjoner. 

Dette blir en kveld som forener det nære og det fjerne, som sprenger grenser og viser 
musikkens sanne ansikt.

Hildegunn Øiseth – trompet/flygelhorn/bukkehorn, Espen Berg – piano, Magne 
Thormodsæter – bass, Simon Albertsen – trommer.

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

Hisøy IL / prosjekt Fort-sms presenterer

arendal urBan ung

aKtIVIteter for Barn og ungdom
Denne lørdagen er det duket for aktiviteter for barn og ungdom, både ute og inne.

På Sam Eyde plass blir det parkour hvor bl.a. verdensmester Krystian Kowalski deltar. Tøff 
streetbasket-oppvisning. Oppvisningskamper i boksing og kickboksing hvor flere 
norgesmestere deltar. Gatefotballturnering og kåring av «Arendal bymester». Trampoline-
oppvisningsshow. Streetdancer Tony som har vunnet flere nasjonale konkurranser vil 
sammen med DJ Day garantert gi oss høy partystemning.

I Lille Torungen blir det gaming, VR og kåring av «Arendals mestere» i ulike spill. DJ Battle 
ledes av DJ Kaas & DJ Hansi, som har bred erfaring av spillejobber fra store festivaler og 
utesteder i inn- og utland. Det skal også kåres «Arendal DJ mester ung».
 
Arrangementet er selvfølgelig rusfritt og «Bry deg» er med som aktiv profilert 
samarbeidspartner.

Lille Torungen og Sam Eydes plass Fri entré
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LørdaG 7. sEpTEmBEr KL. 13.00LørdaG 7. sEpTEmBEr Kl. 12.00 Og 16.00

City of Friends presenterer

aPa & roCKemysterIet

VenneByen
Apa og de andre vennene gjør seg klare til konsert i byen, men for at den skal bli best mulig 
må de selvfølgelig ha audition for alle som har lyst å være med. Apa er superklar for å 
opptre med den nye gitaren sin, men hva skjer når den plutselig forsvinner? Vi får følge Apa 
i en spennende og litt klønete etterforskning. Hva kommer Jumpi til å velge som sin 
opptreden på konserten, blir det trylling eller sjonglering? Og hvem vet, kanskje får vi være 
med på å slukke en helt «ekte» brann?

Apa & Co er klar for nye eventyr i en helt ny forestilling, tilrettelagt for kulturhus. På denne 
forestillingen får du møte enda flere av de kjente figurene fra Vennebyen. Utenom Apa, Ted 
og Elfie tar vi med oss både Bobby & Barney, Sji & Raff, Tina & Tonje, og selvfølgelig den 
energiske haren Jumpi! En stor del av forestillingen er musikk og dans, og vi har med oss 
mange av de mest kjente sangene, + en del nye sanger som vi gleder oss til å vise dere!

«Apa & Rockemysteriet» skal på Norgesturné og besøker 10 store kulturhus på veien! 

Forestillingen passer best for barn mellom 2–6 år og deres foreldre/besteforeldre. Det blir 
mulighet for å møte karakterene etter forestillingen.

Musikkens Venner presenterer

ensemBle InternatIonal
Cafékonsert Musikkens Venner

musIKalsK mosaIKK
Ensemble International gjestet Musikkens Venner første gang i februar 2018. Det var en 
uforglemmelig opplevelse for de som var til stede. 

Ensemblet består av tre musikere fra Oslo-filharmonien og soloharpisten i Norrköpings 
Symfoniorkester. De har dannet en kvartett med en unik besetning – Roman Reznik (fagott), 
Povilas Syrrist-gelgota (bratsj og folkesanger), Toril Syrrist-gelgota (cello) og Delphine 
Constantin Reznik (harpe). 

Kvartetten har fått navnet Ensemble International og de fire medlemmene kommer fra 
henholdsvis Ukraina, Litauen, Norge og Frankrike.

Publikum inviteres til en fargerik konsert med både uvanlig og svært variert program. Det 
blir musikk av den evig unge Schubert, litauisk folkemusikk, kjærlighetsballade fra 
renessansen, argentinsk tango, meditativ Bach, musikk av arendalskomponistene Vidar 
Kristensen og Kjell Marcussen og også Povilas’ egne romantiske komposisjoner.

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

lille Torungen  300,- / 250,- (medl. MV) / 150,- (barn u/16 år)Store Torungen 295,-

>2
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Revisjon | Advokat | Rådgivning | Regnskap

Vi tror på modige, åpne og nære mennesker som vil gjøre en 
positiv forskjell. Når vi deler opplevelser oppstår felleskap. 
Opplevelsene bringer oss sammen. Og som rådgivere vet vi  
at magien inntreffer når mennesker møtes, forstår og 
utfordrer hverandre.

BDO er ledende i Norge innen regnskap, revisjon, rådgivning 
og advokattjenester.  

Vi er der du er. Vi tar deg dit du skal.

Når magien inntreffer

Ta gjerne kontakt med oss for en prat: 
Tlf.: 99 21 70 51 eller haakon.korslund@bdo.no

LørdaG 7. sEpTEmBEr KL. 20.00

Sick Events og Arendal Kulturhus presenterer

underwIng
Support: Damnation

metalKVeld
Det er duket for ny metalkveld i Lille Torungen. Kristiansandsbandet Damnation står for 
oppvarmingen før de lokale heltene i Underwing inntar scenen.

Hold av datoen 7. september – velkommen til en deilig kveld i metalens navn!

Underwing er et rockeband fra Arendal/Grimstad. Ved å blande de svingene rytmene fra 
70-tallets rock, den melankolske atmosfæren fra 90-tallets grunge og kompleksiteten fra 
moderne progressiv metal har bandet lagd et lydbilde som best kan beskrives som 
progressiv grunge.

Enyeto Kotori – vokal/bass, Magnus Christiansen – gitar/vokal, Thomas Myhren – gitar, 
Joachim Walle Michalsen – trommer.

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

Lille Torungen  100,-
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TorsdaG 12. sEpTEmBEr KL. 20.00

Arendal Jazzklubb i samarbeid med Sørnorsk jazzsenter presenterer

Cortex
Arendal Jazzklubb

aVantgardjazz I ny og frIsK taPnIng
Cortex er et av den norske jazzscenens mest spennende og energirike band, bestående av 
noen av de fremste yngre musikerne landet kan by på. 

Siden starten i 2007, har bandet vært blant de fremste eksponentene for møtet mellom den 
nye norske jazzbølgen og den stolte tradisjonen fra 60-tallets avantgardjazz. Med erfaring 
fra andre suksessrike band som Bushman’s Revenge, Zanussi 5 og Puma, kanaliseres en 
spilleglede og energi ut til publikum, som er helt unik. 

Cortex har høstet strålende kritikker for sine konserter og fem plateinnspillinger. Etter 
bandets siste album, skrev jazznestor Terje Mosnes at: «Cortex’ femte album befester 
kvartettens posisjon som en av norsk jazz’ sterkeste egenstemmer.» Den samme erfaringen 
har begeistrede konsertpublikum i store deler av Europa, Japan og USA også fått. 

Nå er det arendalspublikummets tur til å møte denne kruttsterke kvartetten.

Thomas Johansson – trompet, Kristoffer Berre Alberts – saksofon, Ola Høyer – bass, Dag 
Erik Knedal Andersen – trommer.

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

frEdaG 13. sEpTEmBEr KL. 19.00

ComSource Holding presenterer

wHo’s gonna fIll tHeIr sHoes
G.Thomas, Arly Karlsen og Steffen Jakobsen mfl.

en CountrymusIKK-HIstorIe
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.

G.Thomas, Steffen Jakobsen, Arly Karlsen, Aslak Gjennestad, Dawn Erdal og Ivar Erdal 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!  

Store Torungen  375,-
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LørdaG 14. sEpTEmBEr KL. 14.00

Kilden Teater- og Konserthus og Arendal Kulturhus presenterer

julIan raCHlIn gjennom fIre årstIder
Kristiansand Symfoniorkester

VIValdI og PIazzolla – leKKer BaroKK og argentInsK tango nueVo
Julian Rachlin, KSOs 1. gjestedirigent og fiolinist i verdensklasse, er tilbake med to 
publikumsfavoritter. 

Den italienske barokkmester Antonio Vivaldis fire fiolin-konserter illustrerer de fire 
årstidene, og verket har siden det ble publisert i 1725 beholdt sin enorme popularitet. 

Med utspring i sine musikalske røtter og klassiske komposisjonsstudier, skapte den 
argentinske bandoneon-mesteren Astor Piazzolla (1921–92) begrepet «tango nuevo». I hans 
Fire årstider i Buenos Aires, komponert i 1965–70, finner vi alle tangoens ingredienser; 
melodisk og rytmisk eleganse, nostalgi og glede, dramatikk og begjær.

Dirigent og solist: Julian Rachlin

Antonio Vivaldi: De fire årstider
W.A. Mozart: Divertimento
Astor Piazzolla: Four seasons of Buenos Aires

Store Torungen  390,- / 340,- (honnør) / 195,- (student, barn u/16 år)

LørdaG 21. sEpTEmBEr KL. 13.00

Musikkens Venner presenterer

jutlandIa saxofonKVartett
Cafékonsert Musikkens Venner

rossInI, desenClos og PIazzolla
På konserten i Arendal setter Jutlandia Saxofonkvartett stemningen med Rossinis berømte 
overture til Barberen i Sevilla. Det blir fransk musikk av blant annet Alfred Desenclos og 
forrykende tango av Astor Piazzolla.

Jutlandia Saxofonkvartett ble dannet i 1996 og består av Henriette Jensen, Kasper Hemmer 
Pihl, Michael H. lund og Florián Navarro. Alle fire er utdannet fra Det Jyske 
Musikkonservatorium i Århus. 

Siden starten har kvartetten presentert den klassiske saxofon ved rundt 300 konserter i 
kirker, musikkforeninger, festivaler og på turneer i England, Tyskland, Norge, Sverige, Japan 
og Argentina. Kvartetten har også vært engasjert av det danske kongehus til den 
tradisjonelle høstkonserten på Fredensborg Slot.

Jutlandia Saxofonkvartett har gjennom hele karrieren hatt en bred profil hvor de dels 
presenterer originalt repertoar for saxofonkvartett samt bearbeidelser av store klassiske 
verk og samtidsmusikk.

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

lille Torungen  300,- / 250,- (medl. MV) / 150,- (barn u/16 år)
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LørdaG 21. sEpTEmBEr KL. 19.00

Arendal Kulturhus presenterer

rIgmor galtung
Syltynn, topptrent & dønn ærlig

Vår folKeKjære KomIKer er endelIg tIlBaKe med nytt solosHow!
Rigmor Galtung er 50 år i år og dette feires med en humoristisk forestilling. Når man fyller 
50 er det tid for en oppsummering – spesielt i forhold til de kvinnene som har inspirert, og 
fulgt henne gjennom 30 år – fra første dag på stand-up scenen til i dag hvor imitasjon er en 
del av hverdagen.

Forestillingen «Syltynn, topptrent & dønn ærlig» handler om livsløgner, erkjennelser, glede 
og sorg. Det «bor» nemlig veldig mange inni hennes hode, der noen er mer framtredende. 
Gro Harlem Brundtland står i særstilling der, og Wenche Myhre var den første som «flyttet 
inn». Siden har en hel haug med folk fulgt etter... Alle disse menneskene og figurene har 
vært med på å prege hvem Rigmor er. Det hun nå har funnet ut, er at alle egentlig er deler 
og fragmenter av hvem hun er, Rigmor. Først og fremst er allikevel dette en forestilling om 
å ha levd et halvt århundre, – en 50 års feiring av det å være menneske, på godt og vondt... 
og at det ikke nødvendigvis er så farlig å bli eldre!

Bak scenen har Rigmor fått med seg et stjernelag av hjelpere. Blant annet skribent 
Elisatbeth Botterli fra «Nytt på Nytt» på NRK1, på regi Pia Foorebally, film/redigering Mona 
Moe, musikk Jon Rørmark og Geir Lillejord på kostyme. 

Velkommen inn i stua til Rigmor!

Store Torungen  250,-

LørdaG 21. sEpTEmBEr KL. 21.00

Still Messin’ presenterer

stIll messIn’
20 år i Rockens tjeneste

juBIleumsKonsert
Arendalsbandet Still Messin’ hyller seg selv med jubileumskonserten «20 år i Rockens 
tjeneste».

Bandet ble stiftet september 1999 da under navnet Messin’ with the Blues. Bandet spilte da 
rockelåter med sterk forankring i bluesen. I de senere årene har bandet mer og mer blitt et 
classic rock band som hyller 70- og 80-tallets rockeklassikere.

Still Messin’ har spilt rundt omkring på Sørlandet jevnt og trutt i de 20 årene bandet har 
eksistert. Bandet er kjent for sine tribute-konserter av 70-talls bandene som Deep Purple, 
Whitesnake og ikke minst Uriah Heep.

På jubileumskvelden vil de oppsummere sine 20 år og ha med gjesteartister. Kveldens 
konferansier er venstrepolitiker, jazzmusiker og bandets gode venn Pål Koren. Bandet vil 
spille et variert repertoar med låter av bl.a. Uriah Heep, Deep Purple, Rainbow, led Zeppelin, 
Pink Floyd, AC/DC og gary Moore.

Yngve Nilsen – bass/kor, Øyvind Øyen – gitar, Frode Olsen – trommer, Olaf Brovoll – 
tangenter, Geir Brobakken – vokal/gitar, Heidi Hangeland – vokal/kor. 
Gjester: Trond Skåland (bandets første vokalist) – vokal, Odd Bjørn Jensen – trompet

Lille Torungen  220,-
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TorsdaG 26. – LørdaG 28. sEpTEmBEr 

Arendals Dramatiske Selskab og Arendal Kulturhus presenterer

jorden rundt På 80 dager
Arendals Dramatiske Selskab

HumØrfylt musIKalVersjon aV jules Vernes KlassIsKe HIstorIe
Bli med Phileas Fogg, som vedder på at han skal klare å reise jorden rundt på 80 dager, og 
som legger i vei med tog og skip for å klare det. Men farer og vanskeligheter lurer ... Vi 
møter listige detektiver, hemmelige agenter i forkledning, indiske prinsesser, siamesiske 
tvillinger (eller var det kinesiske?) og skyteglade cowboyer. 

ADS presenterer en humørfylt musikalversjon av Jules Vernes klassiske historie, skrevet av 
Herman Jørgenrud og komponert av Vilde Ratvik. 

Stykket passer for både barn og voksne.

lille Torungen  220,- / 170,- (student, barn u/16 år)

søndaG 22. sEpTEmBEr KL. 18.00

Riksteatret og Arendal Kulturhus presenterer

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!

Store Torungen  240,- / 195,- (familie 4+)
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Torsdag 26. september kl. 19.00 – premiere
Fredag 27. september kl. 19.00
Lørdag 28. september kl. 14.00 og 18.00

FO
TO

  F
re

dr
ik 

Ar
ff

FO
TO

  F
re

dr
ik 

Ar
ff

>3 >8

12



TorsdaG 26. sEpTEmBEr KL. 20.00

Arendal Jazzklubb presenterer

BaBylon BrotHers
Arendal Jazzklubb

west-Coast jazz I norsK taPnIng
Så er kvelden kommet for alle fans av amerikansk gitarjazz og deilig «west-coast» jazz. 

I spissen for gruppa Babylon Brothers står gitaristen Staffan William-Olsson. William-
Olsson har i flere tiår vært en dominant skikkelse på den norske og internasjonale 
jazzscenen, med deltakelse i band som Mezzoforte, Sharp 9 og The Real Thing og flere 
nominasjoner til spellemannsprisen i ryggsekken. 

Hans forkjærlighet for gitarister som George Benson og Larry Carlton kommer klart frem i 
bandet Babylon Brothers, og inspirasjon fra Jeff Beck gir uttrykket en litt tyngre sound. 

I samspill med eminente musikere, kan publikum forvente seg en energibombe av de 
sjeldne. Her kommer smilene til å sitte løst!

Staffan William-Olsson – gitar, Kristian Wentzel – keyboard, Ole Marius Melhuus – bass, 
Erik Smith – trommer.

Store Torungen  250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student)
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LørdaG 5. okToBEr KL. 13.00

Musikkens Venner presenterer

jan BjØranger og yejIn gIl
Cafékonsert Musikkens Venner

BjØranger og gIl marKerer BeetHoVens 250-årsjuBIleum
Sesongen 2019/2020 skal Jan Bjøranger og Yejin Gil fremføre alle Beethovens 10 sonater for 
fiolin og klaver, kombinert med verk av blant annet Edvard Grieg, Johannes Brahms og Franz 
Schubert. 

Konsertserien, som markerer Beethovens 250-årsjubileum skal fremføres i Pauluskirche i 
Berlin, samt i Arendal/grimstad. På denne konserten fremføres Beethovens Sonate nr. 4 i A 
moll samt sonater av Grieg og Brahms.

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

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

søndaG 6. okToBEr KL. 18.00

Riksteatret i samarbeid med Arendal Kulturhus presenterer

sVar På BreV frå Helga
Helge Jordal og Ragnhild Gudbrandsen

HVordan Hadde lIVet BlItt dersom du Hadde fulgt den store 
KjærlIgHeten?
Den stolte sauebonden Bjarne sitt liv går mot slutten. Men før han kan legge ut på den 
siste reisen må han gå i møte med seg selv, de valgene han tok, det livet han levde og det 
livet han ikke turte leve. Det blir ei saftig fortelling om intens kjærlighet og livskamp, 
dampende erotiske minner blandet med svart humor og historier om glemte lik, lavføtte 
værer og dagen da Farmall-traktoren kom.

Den lille romanen Svar på brev frå Helga av Bergsveinn Birgisson vant den islandske 
bokhandlerprisen i 2010 og ble nominert til Nordisk råds litteraturpris i 2012. Boken har 
vært dramatisert for teater i flere land og en film er på vei. Nå blir det teater i Norge med 
folkekjære Helge Jordal og Ragnhild Gudbrandsen. Bergsveinn Birgisson har også skrevet 
Den svarte vikingen, som Paramount Pictures lager TV-serie av med norske Morten Tyldum 
som regissør.

Svar på brev frå Helga er en gripende fortelling om moden kjærlighet – om en lidenskap 
som blir bestemmende for to menneskers liv, og som føder et savn de to tar med seg inn i 
døden. Dette er Romeo og Julie for voksne.

Store Torungen  
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415,- / 335,- (honnør, gruppe 10+) / 215,- (student, barn u/16 år)
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TorsdaG 10. okToBEr KL. 20.00

Arendal Jazzklubb presenterer

a twIst of Cole
Arendal Jazzklubb

musIKK fra jazzens gullalder
Musikken til Nat «King» Cole er en av hjørnestenene i jazzhistorien. Cole var pianisten Oscar 
Petersons største inspirasjon og plateselskapet Capitol Records’ store stjerne. 

Med atmosfæren fra 1950- og 60-tallets USA skildres artisten Nat King Coles eventyrlige 
karriere gjennom musikalske høydepunkter fra romantiske ballader til elegant swing. 

Det blir en musikalsk à la carte med innslag av korte fortellinger fra Coles liv. I bandet 
sitter et knippe svært erfarne musikere, med blant andre vår egen supergitarist Espen 
Larsen. Mange vil si at dette er musikk fra jazzens gullalder, med musikk fra «the great 
american songbook». 

Svingende, humørfylt og elegant fremført. Dette er cool Cole!

Alf Henrik Henriksen – piano, Børge Tronrud – vokal og saksofon, Harald Skogli – 
kontrabass, Espen Larsen – gitar, Magnus Eide – trommer.

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

frEdaG 11. okToBEr Kl. 17.00

Arendal Kulturhus presenterer

roCKeBandet PloPP

roCKeKonsert for Barn
Rockebandet Plopp spiller konserter for barn. Plopp tar barn på alvor, og serverer spreke 
egenkomponerte rockelåter med tekster tilrettelagt for aldersgruppen 3 til 10 år. Plopps 
musikk og tekster skal låte rock og fett, fenge store og små. Plopp ønsker å gi barn den 
samme opplevelsen som voksne har på rockekonsert.

Siden oppstarten i 2010 har Plopp spilt over 950 konserter i konserthus, på festivaler, og på 
turneer for Rikskonsertene og Den kulturelle skolesekken. Plopp drar fulle hus, og pressen 
fullroser konsertene hvor musikken, barn og familien er i fokus. Tilbakemeldinger tyder på 
at de voksne koser seg like mye på Plopp-konsert som barna.

Plopps første CD «Skumle tøfler» kom ut sommeren 2012. Plata har solgt meget godt, og 
responsen fra både barn og voksne har vært strålende. Det har blitt stor allsangfaktor 
grunnet heftig platesnurring i biler og barnerom. Ny CD kom i november 2014, og 
mottakelsen har vært meget god.

Plopps musikere er utdannet ved Norges musikkhøgskole, og har lang erfaring i arbeidet 
med barn og musikk – både som musikkpedagoger og musikere.

lille Torungen  150,- / 120,- (barn u/16 år)
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frEdaG 11. okToBEr KL. 19.00

Anita Pettersen og Arendal Kulturhus presenterer

en sPurV I traVel dans
Revyshow av og med Anita Pettersen

det Var en gang – På 70- 80-tallet
Skribent og revyartist, Anita Pettersen, er for mange kjent som historieforteller i 
Agderposten og Arendals Tidene. Hun har lang erfaring på revyscenen, og hun har blant 
annet opptrådt gjennom en årrekke i kommunerevyen i Arendal der hun har høstet gode 
kritikker for sine opptredener. 

Anita er vokst opp i teater- og revymiljøet i Oslo, nå tar hun steget videre med eget show 
«helt alene» på scenen, sammen med et fem-manns band. Hun tar for seg gamle revyviser 
og mimrer tilbake revyartistenes storhetstid, slik det var.  

Showet vil spenne fra Dag Frøland til Sammy Davis Jr. Alle sanger vil få ny norsk språkdrakt 
med unntak av en låt som de aller fleste helt sikkert vil kjenne igjen. 

Alle tekster er skrevet av Anita Pettersen og regi er ved Elin Christin Riebe.

Store Torungen  275,-

LørdaG 12. okToBEr KL. 19.00

Arendal Kulturhus presenterer

BlaCK Hole sun
Hyllest til Chris Cornell

aKustIsK Konsert med medlemmer fra dImmu BorgIr, Breed og BernHoft
Høsten 2019 skal Chris Cornell hedres gjennom 11 konserter rundt om i landet. På scenen 
står ingen ringere enn vokalist Maurice Adams (BreeD, Motorfinger), pianist Geir Bratland 
(Dimmu Borgir, Satyricon), gitarist Espen Wensaas (kjent folkemusiker), bassgitarist 
Magnus Rosén (Hammerfall) og perkusjonist Martin Windstad (Kurt Nilsen, Bernhoft, Vidar 
Busk).

Nyheten om Chris Cornells plutselige død slo ned som en bombe våren 2017. Mannen, som 
regnes som en av de viktigste bidragsyterne til grungen som oppstod på 90-tallet, og som 
vokalist og låtskriver i Soundgarden og Audioslave, skrev i løpet av sin karriere flere låter 
som i dag står igjen som lydsporet til en hel generasjon. Nå skal sangskatten han la igjen 
bli hedret på best tenkelige vis.

«Black Hole Sun – Hyllest Til Chris Cornell» er navnet på det akustiske showet som skal 
hylle en av de mest markante vokalistene verden har sett maken til. Vokalist Maurice 
Adams, pianist Geir Bratland, gitarist Espen Wensaas, bassgitarist Magnus Rosén og 
perkusjonist Martin Windstad, vil i løpet av en kveld formidle et utvalg låter fra Chris 
Cornelss diskografi, og har du en flanellskjorte liggende i skapet er dette kvelden å ta den 
fram igjen!
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Lille Torungen  300,- / 250,- (student)
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søndaG 13. okToBEr KL. 19.00

Arendal Kulturhus presenterer

den store HØstKonserten 2019
Arendal Byorkester, band og artister

Store Torungen  250,- / 100,- (student, ungdom 16-18 år) / fri entré for barn u/16 år

oPPleVelser som BerØrer
For tredje år på rad er det en glede å ønske velkommen til Den Store Høstkonserten; 
konserten der flere av de lokale artistene, vi har så mange av i distriktet, vises frem, og 
som vi ønsker å se igjen og igjen. Også denne gangen deltar to godt etablerte artister og et 
nytt ungt talent, som sammen med Arendal Byorkester, under ledelse av Britt Hilde Våge, og 
det eminente høstkonsert-bandet, under ledelse av Leif Rino Muller, gir oss en musikalsk 
opplevelse vi sent vil glemme! 

jorun stiansen: Den sprudlende sangfuglen fra Vennesla har tatt hele Norge med storm 
gjennom utallige TV-opptredener. Hennes energiske sceneopptredener og fantastiske 
sangstemme har gjort at vi alle har blitt glad i denne artisten, som nå har bosatt seg på 
Rykene.

Thomas Isaksen: En ekte arendalsgutt med en stemme som overgår det aller meste. Han 
har gjort en del konserter både her i byen og andre steder, og var bl.a. gjest på 
byorkesterets nyttårskonsert nå sist. En artist som behersker de fleste sjangre.

Eva vinjord røssland: Til tross for sin svært unge alder (14 år) har Eva noe helt unikt i sin 
sangstil som vi bare må løfte opp på en stor scene som dette er. Hun har sunget en del på 
arrangementer i regi av Kulturskolen i Grimstad, og har lagt ut en del stoff på sin 
Instagram-konto, men dette blir første gang hun synger med stort orkester. Dette er et 
talent som kommer til å nå så langt hun ønsker!

Konsertens konferansier er Stephan Hergel. Leif Rino Muller – piano, Kristian Vågsnes – 
bass, Harald Nyland – trommer, Odd Bjørn Jensen – trompet.
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SCHØYEN, SKÅBER & CESS
STAND UP NORGE PRESENTERER

DAGSAVISENDAGBLADETVGAFTENPOSTEN

«Uten et eneste dødpunkt!» – Aftenposten

«musikalsk moro med mye menneskelighet!» – Dagbladet

«østrogenbombe!» – VG

«Tre ganger tre haha!!» – Dagsavisen

TIrsdaG 15. – TorsdaG 17. okToBEr KL. 19.00

Arendal Scene og Arendal Kulturhus presenterer

glassmenasjerIet
Av Tennessee Williams

uBeHagelIg aKtuelt teaterstyKKe med loKale sKuesPIllere
Glassmenasjeriet er et av verdens mest spilte teaterstykke, og med god grunn. Det ble 
skrevet i 1944 av Tennessee Williams og historien minner om Williams egen biografi. 
Fortellingen vikler ut Tom Wingfields poetiske tilbakeblikk på drømmer, livsløgner, 
tvangstrøyer og brustne illusjoner, og er en rørende historie om smerten ved å svikte dem 
man er mest glad i.

Glassmenasjeriet er fremdeles ubehagelig aktuelt i sitt innhold. Vi møter familien 
Wingfield, hvor moren Amanda hersker over sønnen Tom og hans lettere funksjonshemmede 
søster Laura. Den tidligere skjønnheten Amanda lever i en drøm, og hun har aldri klart å 
tilpasse seg en ny virkelighet etter å ha blitt forlatt av sin mann. På samme måte har 
datteren Laura flyktet inn i sin drømmeverden av små glassfigurer. Jim er gjesten, 
utsendingen fra virkeligheten utenfor som skaper bevegelse i denne familiens ulike 
drømmer. Tom er den eneste som tilslutt klarer å flykte fra dette illusjonsspillet av 
dagdrømmer og livsløgner. Men til hvilken pris?

Williams portrett av en familie i forfall og oppløsning skaper stor gjenkjennelse og er et 
varmt, poetisk og brutalt drama.

På scenen: Wenche Jacobsen liberg, Fredrik Schulze-Krogh, Heidrun Sangvik og Cato Andre 
Hagane. Regi: Anne Bjørkvik.

lille Torungen  275,-

frEdaG 18. okToBEr KL. 19.00 OG 21.00

Stand Up Norge presenterer

sCHØyen, sKåBer & Cess
Tre elefanter i rommet

sCHØyen, sKåBer og Cess marsjerer sIn seIersgang tIl arendal!
«Tre elefanter i rommet» er i ferd med å bli en av de aller største suksessene som har vært 
på Latter i Oslo. Både publikum og presse elsker denne energibomben av en forestilling 
hvor tre av landets aller morsomste får gjøre det de kan aller best.

Som tittelen avslører spinner showet rundt uttrykket elefanten i rommet – det alle vet men 
ingen snakker om. I løpet av kvelden tar damene for seg elefanter i ulike farger og 
fasonger, enten de dukker opp som slektninger rundt bordet i en bryllupsmiddag, 
russelåtartister, et ærlig blandakor eller litt for strenge kriterier til drømmemannen.

Se frem til en hysterisk morsom kveld på Arendal Kulturhus når selveste Linn Skåber, Hege 
Schøyen og Cess kommer marsjerende med et fullt band i ryggen!

Store Torungen  570,- / 540,- (gruppe 8+) / 480,- (student)

utsolgt!
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“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

LørdaG 19. okToBEr KL. 13.00

Aust-Agder musikkråd og Musikkens Venner presenterer

agder Camerata
Cafékonsert

5 essensIelle ledd; 4 urfremfØrInger aV VerK for 3 utØVere; 2 duoer; 
1 soloVerK
På konsert med Agder Camerata vil publikum få oppleve de fem essensielle ledd i fødselen 
til et nytt stykke klassisk musikk: Komponisten – komponistens idé – notene til stykket – 
utøveren – publikum. Å treffe komponistene og høre hvorfor/hvordan de skrev musikken gir 
et nærere forhold til musikktradisjonen. Det er som å holde hender med Beethoven via Liszt, 
Grieg, og Stravinsky.

I år har programmet 4 urfremføringer, alle trioer av forskjellige konstellasjoner. I tillegg 
presenteres to duoer og ett soloverk. Publikum vil helt sikkert finne noe de vil like, men 
kanskje også noe man ikke liker så godt. Det er lov!

Agder Camerata 2019: Tora Røstvik – fløyte, Olga Rakvåg – fiolin, Randi C. P. Birkeland – 
cello, Espen Jensen – gitar og Erik Haugan Aasland – klaver.

Musikk av: Rolf Gupta, Anna Jastrzebska, Espen Jensen, Vidar Kristensen, Kjell Marcussen, 
Jan Erik Pettersen og Kari Matti Tamper.

Konserten er en del av en turné med 10 konserter. 
Arrangørene byr på et stykke kake og kaffe i pausen.

lille Torungen  300,- / 250,- (medl. MV) / 150,- (barn u/16 år)
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LørdaG 19. okToBEr KL. 20.00

Arendal Big Band presenterer

trIBute ray CHarles
Arendal Big Band

HyllestKonsert tIl ray CHarles
Arendal Big Band hyller Ray Charles, sangeren, pianisten og komponisten som ved et 
«uhell» kobla sammen blues og gospel, og skapte rhythm’n’blues, soul og ikke minst 
rock’n’roll. 

Det blir et heftig program, med blaude ballader, blå blues, frisk funk og svimlende swing. 
Musikken er transkribert fra de originale innspillingene med hans eget storband og Count 
Basie Orchestra. 

Arendal Big Band spiller låter som «Georgia on my mind», «Mess Around», «Busted», «Hit 
the Road Jack» og «Bye Bye Love». 

Etter flere flotte og suksessfulle konserter, nå senest med musikk av Bruce Springsteen, 
satser Arendal Big Band frontet av vokalistene Solveig, Rebekka, Lill, Lin og Trude, nok en 
gang på å glede sitt store og trofaste publikum. 

Bandet er klar til å gi deg høstens store kulturopplevelse.

Store Torungen  250,-

TIrsdaG 22. okToBEr KL. 18.00

Riksteatret i samarbeid med Arendal Kulturhus presenterer

lIV – et mØte med lIV ullmann
Riksteatret

om lIVet, KarrIeren, og alt Hun drØmmer om gjØre
Liv Ullmann er en av våre aller største stjerner og med «LIV» skal Riksteatret og 
Nationaltheatret sørge for publikum over hele landet får møte henne der de selv bor. Møt 
henne på scenen i en åpenhjertig samtale med teatersjef Tom Remlov.

-Å reise rundt i Norge og møte publikum på hjemmebane er en av de tingene jeg har drømt 
om å gjøre igjen helt siden jeg spilte i «Lang dags ferd mot natt» på turné med Riksteatret. 
Denne gangen møter jeg publikum som meg selv. Som Liv. Det er hun jeg aller best liker å 
være, sier Liv Ullmann (80). -Jeg håper publikum vil stille meg spørsmål som jeg aldri har 
fått før, sier Ullmann, som sammen med teatersjef Tom Remlov vil inkludere spørsmål fra 
publikum hver kveld på turné.

«LIV» blir et møte med den unge skuespillerinnen, med Hollywood-stjernen og med den 
modne regissøren og menneskerettsaktivisten. Det gjennomløpende tema vil være Ullmanns 
ønske om samspill med menneskene hun treffer, og det ansvaret som et stort talent 
medfører, enten det er for kolleger, for våre livsvilkår – eller for publikum.

På scenen: Tom Remlov og liv Ullmann

490,- / 395,- (honnør, gruppe 10+) / 250,- (student, barn u/16 år)
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TIrsdaG 22. okToBEr KL. 19.30

Arendal Kulturhus presenterer

jodaHått
Is not exactly a nordic poetic folk band

energIfyllt og InnHoldsrIKt med musIKK aV HØy KValItet
En musikalsk hyllest til norsk litteratur- og poesi-tradisjon.

En usedvanlig gjeng fra Norge og Europa gir nytt liv til noen av Norges største diktere 
gjennom tidene.

Sterke tekster synges på norsk til originalkomposisjoner fra Ljodahått. En herlig blanding av 
musikalske stilarter. Folk, rock, pop, jazz og vise fremføres i overraskende tolkninger, fra 
ofte glemte menneskelige landskap, som går rett i hardhausen og ned i hjerterota. 
Ljodahått fremfører med lidenskap «for jenter og gutar, kjerringar og gubber i alle aldre».

Ensemblet Ljodahått 2019:
Jérôme Meyer-Bisch (fransk) – tegninger, grafikk og projeksjoner, Hans Jørgen Bjørnstad 
(norsk) – komponist, bassgitar og vokal, Etienne Bonhomme (fransk) – komponist, 
perkusjon og vokal, Magne Håvard Brekke (norsk) – komponist, fiolin og vokal , Ståle 
Caspersen (norsk) – komponist, torader, akustisk gitar, piano og vokal, Vidar Osmundsen 
(norsk) – komponist, el-gitar, piano og vokal, Eirik Mannsaker Roald (norsk) – komponist, 
cello og vokal, Philippe Moja (fransk) – lyddesign, Rainer Süßmilch (tysk) – komponist, 
concertina, horn, munnharpe, piano og vokal.

Lille Torungen  250,-

TorsdaG 24. okToBEr KL. 20.00

Arendal Jazzklubb presenterer

mosKus
Arendal Jazzklubb

ung, frIsK og orIgInal jazz
Med smittende lekenhet, sveiseblind sjangerblanding og obsternasig eksperimentvilje har 
Moskus blitt en av de viktigste stemmene i den nye generasjonen av norsk jazz. 

Paul og Carla Bley fremstår som klare inspirasjonskilder og uforutsigbarhet som rettesnor. 

Med fire plateutgivelser og tre spellemannsnominasjoner har også Moskus for alvor satt sitt 
preg på den norske og internasjonale jazzscenen. Med fjerdeplata «Mirakler» (2018) sitt 
komplett originale og sjangerpulveriserende uttrykk, hører man lyden fra en målrettet 
gruppe med både frisk, morsom og seriøs musikk, som vet hvor den skal. 

Moskus tar deg med gjennom et spenn av sinnsstemninger gjennom glimrende 
improvisasjon i et sjangerfritt univers, hvor trioen opererer med en synth- og 
perkusjonsmettet klangpalett, der lekenheten utspiller seg med fagsikker autoritet. 

Arendalspublikummet kan glede seg til å høre et band med personlig og modent uttrykk, 
ungdommelig energi og ubegrenset åpenhet.

Anja Lauvdal – piano, Fredrik Luhr Dietrichson – bass, Hans Hulbækmo – trommer.

250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student)Lille Torungen
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frEdaG 25. okToBEr KL. 19.00

Arendal Kulturhus presenterer

sIgVart dagsland & BjØrn eIdsVåg
Med band

to aV landets mest folKeKjære artIster legger ut På turné sammen
Høsten 2019 slår to institusjoner innen norsk musikkliv seg sammen når Sigvart Dagsland 
og Bjørn Eidsvåg legger ut på en omfattende høstturné sammen.

Dagsland og Eidsvåg har en fartstid i bransjen på over 70 år til sammen. De har begge 
opparbeidet seg unike posisjoner i norsk musikkliv og blir ansett som to av våre fremste 
artister. Nå slår de sammen to omfangsrike låtkataloger og publikum kan dermed vente seg 
en konsertopplevelse for historiebøkene. Det er duket for en stemningsfull, oppløftende og 
ikke minst gåsehud-fremkallende kveld. 

«Sigvart har en av Nordens flotteste stemmer, det er en fryd å jobbe med karen, det vanker 
gåsehud hver gang. Nå blir det altså rikelig med gåsehud-muligheter i høst. Om ikke 
stemmen min er så sofistikert som Sigvart sin, så hender det at den når fram. Dette gleder 
jeg meg til og for alle dere som har det som Knut Arild Hareide: «..når det gjelder musikk 
liker jeg alt fra Sigvart Dagsland til Bjørn Eidsvåg», så må jo dette være høstens riktige 
valg», humrer Eidsvåg. 

Dagsland ser også stort frem til å legge ut på veien med Eidsvåg: 

«Jeg gleder meg som en unge til disse konsertene. Bjørn er en av vår tids store norske 
formidlere, med en låtkatalog som kan gjøre de fleste andre grønne av misunnelse. Vi har 
ikke helt ulik bakgrunn, for å si det forsiktig, og jeg tenker at dette samarbeidet er en 
historie som lenge har ventet på å bli fortalt.
Og ikke minst: Et viktig kriterium for meg, etter å ha turnert med Karoline Krüger i fjor, var 
at neste samarbeidspartner måtte være PENERE enn henne.  Og da var jo valget enkelt.» 

Dagsland og Eidsvåg har begge blitt tildelt flere prestisjetunge priser som Prøysenprisen og 
flere Spellemannpriser. De har gitt ut flere titalls album med store salgssuksesser og 
utsolgte turneer.

Store Torungen  500,-
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LørdaG 26. okToBEr KL. 13.00

Arendal Kulturhus presenterer

grIeg og BorgstrØm
En reise i Romantikken

KammermusIKKduoen marIann fjeld-solBerg og IlmI-åse matHIesen
Sopran Mariann Fjeld-Solberg og pianist Ilmi-Åse Mathiesen inviterer til konsert med noen 
av Edvard Griegs mest kjente og høyt elskede sanger, flettet sammen med musikk av den 
mindre kjente norske komponisten Hjalmar Borgstrøm; en hemmelig norsk musikkskatt! 
Programmet presenteres med spennende historier om komponistenes liv og virke, samt
hvordan de inspirerte og påvirket hverandre under denne unike perioden av musikkhistorien.

Mariann og Ilmi-Åse er en etablert kammermusikkduo. De har en felles lidenskap for 
romantikkens kammermusikk og har nå et ønske om å hente frem i lyset noen av Hjalmar 
Borgstrøms aller vakreste sanger, satt i perspektiv av Griegs musikk og den romantiske 
epokens musikkmiljø.

Mariann Fjeld-Solberg er utdannet ved Operahøgskolen i Stockholm. Hun har sunget mye 
ved Den Norske Opera & Ballett og gjort roller på Bergen Nasjonale Opera, Folkoperaen i 
Stockholm og mange flere av Skandinavias operascener.

Ilmi-Åse Mathiesen er en av Norges mest aktive unge pianister som kombinerer briljant 
spill med dyp emosjonell formidling. Hun har studert hos professor Staffan Scheja i 
Stockholm og for professor Jiri Hlinka ved Barratt Due Musikkinstitutt i Oslo. Siden hun 
som student debuterte ved Oslo konserthus, har Ilmi-Åse spilt rundt omkring i Europa.

Lille Torungen  220,-
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LørdaG 26. okToBEr KL. 19.00

Frøya konserter presenterer

ConnIe smItH & tHe sundowners
Anita Stapleton, Arly Karlsen, Ove Frøytlog og Nashville Sound

Country-legenden ConnIe smItH Kommer endelIg tIlBaKe tIl norge!
Country-legenden Connie Smith kommer endelig tilbake til Norge for å gjøre to eksklusive 
konserter 26. og 27. oktober (Arendal Kulturhus og Egersund Arena). Med seg fra Nashville 
har hun sitt faste band The Sundowners. 

Connie Smith har preget den amerikanske countryscenen i over et halvt århundre, og ble 
belønnet med countrymusikkens høyeste utmerkelse i 2012 da hun fikk plass i Country 
Music Hall of Fame. 

Med denne kvelden er også Anita Stapleton, en enestående countryartist fra Nashville. «The 
best country singer you’ve (probably) never heard of». Det skrev den amerikanske storavisen 
USA Today. 

I tillegg er en av Norges store countrynavn nemlig Arly Karlsen med, sammen med gruppen 
Nashville Sound og countryartisten Ove Frøytlog. 

Gled dere til en stor countrykveld i Arendal!

Store Torungen  490,-

«There are only three real female singers around - Barbra streisand, Linda 
ronstadt and Connie smith. The rest of us are only pretending» – Dolly Parton

«she is the real deal» – Keith Richards / Rolling Stones

«If you’re talking about a country singer, there just isn’t any better» 
– Merle Haggard
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søndaG 27. okToBEr KL. 10.00 – 18.00

NMF Sør presenterer

regIonmestersKaPet 2019
Korpskonkurranse for skolekorpsene i NMF Sør

regIonmestersKaPet for sKoleKorPs
I konkurransen deltar korps fra Vestfold i nord til Agder i sør. 

Skolekorpsene i regionen konkurrerer i tre divisjoner, og det er i tillegg en egen klasse for 
aspirant- og juniorkorps. 

Dagen avsluttes med festkonsert og premieutdeling. 

Dette blir en dag med spilleglede, flotte konserter og vennskapelig konkurranse!

Billetter selges i døren og gir entré hele dagen.

Mer info: musikkorps.no/regionsmesterskapet-2019/

Store Torungen  150,- / 50,- (barn u/16 år) / fri entré for barn u/6 år

TIrsdaG 29. okToBEr KL. 20.30

Christianssand Storband presenterer

CHrIstIanssand storBand 
sPIller zaPPa

HyllestKonsert tIl franK zaPPa
Christianssand Storband og vokalist Erik Bjorvand inviterer til en spennende og humørfylt 
konsert med høydepunkter fra Frank Zappas musikalske univers. Frank Zappa utga i sin over 
25 år lange karriere over 60 album i en rekke ulike formater og sjangre.

Erik Bjorvand holder til i Kristiansand og er blant annet kjent fra PowerRide, som spiller 
heavy metal cover fra 80-tallet, og The Bjorvands, som spiller musikk fra 60- og 70-tallet 
med særlig fokus på The Beatles.

Musikken er arrangert for storband av de svenske jazzmusikerne Niclas Rydh og Patrik 
Ehrnborg og er tidligere innspilt på plate av Bohuslän Big Band. Christianssand Storband 
har innstudert musikken under ledelse av Niclas Rydh og storbandets faste musikalske 
leder, Tore Bråthen.

lille Torungen  200,- / 100,- (student, barn u/16 år)

25



onsdaG 30. okToBEr KL. 19.00

Arendal Kulturhus presenterer

tradIsH
Handmade tales

IrsK folKemusIKK
I 2019 markerer Tradish sitt 10-årsjubileum med sin tredje utgivelse «Handmade tales»: 15 
håndlagde numre utført på håndlagde akustiske instrumenter, 15 fortellinger med hver sin 
historie. Det er et destillat av bandets helt spesielle lyd, hvor deres egne komposisjoner 
tilføres den irske tradisjonelle musikken.
 
Tradish har gjennom de siste 10 årene reist rundt med sin musikk, og fortalt historier på 
hundrevis av scener over hele Europa. Tradish har møtt og gjensett et publikum, som 
verdsetter den åpne og personlige tilgangen til den tradisjonelle irske musikken, som 
kjennetegner Tradish. Som en del av den levende irske musikktradisjonen, spiller Tradish 
seg inn i en spennende og livsbekreftende blanding av det gamle og det nye, fortid og nåtid, 
med en sterk forankring og respekt for røttene.

Lille Torungen  230,-

 
Tradisjonell irsk musikk har gjennom de siste 200 årene vokst seg til et kraftfullt tre med 
forgreninger, knoppskudd og spirer over hele verden. Nå er den et globalt fenomen og det 
irske musiktreet står i full blomst. Tradish tok på sitt andre album «Roots & Shoots» oss 
lyttere med på en reise, hvor brennstoffet og inspirasjonen ble hentet fra treets røtter og fra 
betraktninger av folks liv her og nå. «Roots & Shoots» høstet begeistrede anmeldelser over 
hele Europa, og Tradish ble valgt som ett av 10 band til å representere Danmark i 
musikkeksportprosjektet «Danish Roots – Growing in the World».
 
I 2019 utgir Tradish sitt tredje album «Handmade tales»: et snapshot av, hvordan bandets 
karakteristiske lyd har utviklet seg etter 10 års samspill: lyden av tre stemmer og seks 
hender som stryker og slår på instrumenter, som er håndlaget av tre, strenger og 
geiteskinn.

John Pilkington – vokal/gitar/bouzouki, louise Ring Vangsgaard – vokal/fiolin/bratsj, 
Brian Woetmann – vokal/mandolin/bodhrán/perkusjon/stepping.
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frEdaG 1. novEmBEr KL. 12.00–24.00

TEDxArendal presenterer

tedxarendal 2019

lIsten, learn & laugH
The people of TEDxArendal believe passionately in the power of ideas changing attitudes, 
lives and, ultimately, the world. They take great pride in bringing world-class speakers to 
their world class stage, and their efforts have been ranked as the top 5 TEDx-events in the 
world. Come and be inspired, entertained and enlightened.

More info: tedxarendal.com

Store Torungen  825,- / 620,- (student)

LørdaG 2. novEmBEr KL. 13.00

Arendal Kulturhus presenterer

På tur med BaldrIan og musa
Dukketeater

duKKeteater aV og med gIert werrIng
Forestillingen «På tur» er en rendyrket figurteaterforestilling hvor det skapes en verden der 
det umulige blir mulig; naturlovene oppheves og ... ingen vet hvilken vei eplene faller. 
Fantasien er drivkraften. Det hverdagslige blir fantastisk, med overraskelse, humor og 
spenning.

«Giert Werring beveger dukkene sine lekende og smidig, og har alltid plass til å flette 
barnas kommentarer inn i historien» – Fædrelandsvennen

Passer for barn fra 3 år.

Lille Torungen  120,-
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Torvgata Arendal tlf: 37 02 15 60
www.heimdalchokolade.no

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 2. novEmBEr KL. 19.00

Arendal Kulturhus presenterer

Holter – Vlad tHe ImPaler
Support: Corna

draCula er tIlBaKe!
I 2017 fikk arendalspublikummet oppleve Trond Holters kritikerroste show «DRACUlA – 
Swing of Death». Nå har han sluppet løs Dracula igjen, og med ny plate «Vlad The Impaler», 
er showet fullendt.

Nytt album og nytt show står begge til terningkast 6. 

Over 90 minutter med melodisk, vakker og brutal musikk, gitarriff, vokalister og band i 
verdensklasse, et blodig sceneshow og et eget rockekor – dette er et show som virkelig er 
verdt å få med seg!

Trond Holters eminente gitarferdigheter når nye høyder i dette showet og den kvinnelige 
vokalisten Eva Iselinn Erichsen er i verdensklasse.

De har også fått med seg supportbandet «Corna» som spiller flott klassisk hardrock.

Dette blir en kveld man sent kommer til å glemme!

Store Torungen  340,-
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søndaG 3. novEmBEr Kl. 17.00

Arendal Kulturhus presenterer

nylonstrØmPa – da mor Ble sexy!
Underholdningsvogna

HumorIstIsK, energIsK og Varm forestIllIng
Kompaniet Underholdningsvogna er stolt over å presentere en splitter ny musikalsk 
forestilling som feirer at nylonstrømpa i 2019 fyller 80 år, og som er en hyllest til 
hardtarbeidende husmødre og deres dagligliv og drømmer rundt midten av forrige århundre.

De to naboene Nelly Hansen og Solgunn Nilsen bor i en typisk Oslobygård på slutten av 
1950-tallet. Solgunn er den forsiktige, pliktoppfyllende husmoren som drømmer om å bli 
sett av ektemannen sin mens Nelly er den smellvakre, selvsikre naboen hennes som hater 
husarbeid og jobber utenfor hjemmets fire vegger. Forestillingen spinner rundt damenes 
relasjon og hverdag, og ikke minst vidunderstrømpa av nylon - innimellom klesvask, 
dørselgere, nymotens hjelpemidler som vaskemaskin og støvsuger, ukeblader og TORO-
suppeposer.

Her blir det nostalgiske gjenhør med sanger fra husmorens glanstid som «Sussebass» og «I 
wanna be loved by you», jazz av Burt Bacharach og revyviser av The Monn Keys så vel som 
Lalla Carlsen, samt nyskrevne låter som feirer jubilanten nylonstrømpa. Velkommen til en 
humoristisk, energisk og varm forestilling om kvinnefrigjøring og strømpesømmer, 
storrengjøring og søte drømmer. 

Artister: Anette Waaler og Kjersti Ekman

Lille Torungen  230,-

onsdaG 6. novEmBEr KL. 19.00

Relasjonssenteret presenterer

BoBler
Dora og Bjørg Thorallsdottir & Cecilia Vennersten

foredrag, HIstorIer og nydelIge sanger
Bobler-show er noe helt utenom det vanlige. Det er en blanding av foredrag om hvordan få 
det bedre og hvordan øke egenkjærligheten. Det er historier, det er nydelige sanger med 
Cecilia Vennersten, som også byr på seg selv og sine dyrkjøpte erfaringer. Og det er standup 
om det å bli eldre; de komiske sidene ved å begynne å dra på åra. Vi lover at du kommer til 
å bli rørt og inspirert. Du kommer til å le og i tillegg få med deg noen verktøy når livet 
kjennes ganske trått. I det hele tatt er dette en god blanding av gullkorn og tøys, en 
skikkelig feelgood kveld!

Dora Thorhallsdottir (45): EQ-terapeut og grunnlegger av EQ Institute. I tillegg er hun 
foredragsholder og standupkomiker. To barn på 13 og 11 år.

Bjørg Thorhallsdottir (44): Kunstner, gründer og skaperen av Hjertefred. Skrevet flere bøker, 
selger svært mange bilder og har stort sett ca. hundre prosjekter på gang. En sønn på 16 år.

Cecilia Vennersten (49): Svensk sanger som slo gjennom med «Det vackraste» i 1995. Har 
siden da sunget over hele verden, mye i Norge også. Har to sønner på 12 og 17 år.

Det vil være mulig å kjøpe den nye boken «Hverdagsbobler» signert og til redusert pris etter 
showet.

Store Torungen  450,-
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TorsdaG 7. novEmBEr KL. 20.00

Arendal Jazzklubb presenterer

arIld andersen grouP
Arendal Jazzklubb

norsK jazz nye suPergruPPe
Når Arild Andersen Group entrer scenen i Arendal jazzklubb, vil det for mange musikkelskere 
generelt og jazzelskere spesielt fortone seg som både jule-, nyttårsaften og 17. mai på en 
gang. 

I Arild Andersen Group har Norge fått det som må betegnes som en jazzens supergruppe, 
bestående av de fremste eksponentene for norsk jazz, fra 70-tallet og frem til i dag. 

I bandet, som Andersen startet etter to festivalopptredener i 2018, finner vi 
«vidunderbarnet» Marius Neset på saksofon, norsk jazz pianotrollmann og virtuos Helge 
Lien og Håkon Mjåset Johansen, den kreative og allstedsnærværende trommeslageren og 
ikke minst Arild Andersen selv, en av norsk jazz virkelig store bautaer og stilskapere. Hver 
for seg er de verdt et selvsagt konsertbesøk – sammen vil de skape euforisk stemning, på 
det som fort kan bli en av høstens mest minneverdige kvelder.

Arild Andersen – bass, Helge Lien – piano, Marius Neset – saksofon, Håkon Mjåset 
Johansen – trommer.

Lille Torungen  300,- / 250,- (medl. AJK) / 100,- (student)

LørdaG 9. novEmBEr KL. 13.00

Hergel Film og Arendal Kulturhus presenterer

resePsjonIsten

fIlm og foredrag
«Resepsjonisten» er en kortfilm laget av Hergel Film. I historien følger vi en nattevakt på et 
hotell som opplever ulike skjebner som sjekker inn og ut. 

Regissør Stephan A. Hergel og manusforfatter Erik Haugan Aasland er tilstede for å 
introdusere og vise filmen. De vil også fortelle om idéen bak, og om prosessen frem til den 
ferdige filmen. 

Hergel Film har tidligere laget flere lokale kinosuksesser som «Bak Fasaden», «Den Hengte 
Mannen» og «Anne & Alet».

Velkommen!

Lille Torungen  220,-
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LørdaG 9. novEmBEr KL. 19.30

Stageway presenterer

madrugada
Industrial Silence 2019

madrugada Kommer tIl arendal!
Madrugada signerte sin første platekontrakt sommeren 1998. September året etter, gikk 
debutalbumet «Industrial Silence» sensasjonelt rett inn på førsteplass på VG-lista. Albumet 
er blitt stående som en av norsk rocks virkelig store klassikere.

De neste ti årene ga Madrugada ut ytterligere fire studioalbum, det siste, selvtitulerte, ble 
påbegynt før gitarist Robert Burås gikk bort i 2007 og ble utgitt i 2008.

På sine ti år som band befant Madrugada seg kontinuerlig i toppsjiktet av norske band, og 
hadde også en betydelig karriere utenfor Norge. De har mottatt tilsammen fem 
Spellemannpriser, inkludert «Årets Spellemann», to Alarmpriser, samt en rekke salgstroféer.

I februar 2019 inntok Madrugada Oslo Spektrum for to utsolgte kvelder som markerte 
starten på gjenforenings- og jubileumsåret. Aftenposten konkluderte med at en mastodont 
har gjenoppstått, trillet terningkast 6, og mente at Madrugada fikk vist at de fremdeles er i 
en klasse for seg. 

Comebackåret 2019 har overgått alle tenkelige forventninger, og Madrugada er takknemlige 
for at den gamle fansen har stått ringside i Norge og over hele Europa, samt at veldig 
mange nye har kommet til.

Store Torungen (ståkonsert) 605,-

søndaG 10. novEmBEr KL. 18.00

Agder Vokalensemble fremfører

PoP HIts

et dyPdyKK Innenfor den amerIKansKe/engelsKe PoPVerdenen
Etter fjorårets suksess med Simon & Garfunkel konsert, satser Agder vokalensemble i år på 
et dypdykk innenfor den amerikanske/engelske popverdenen. Kjente titler som «All about 
that bass», «Jolene», «Halleluja», «Both Sides Now», «Make you Feel my Love» og mange 
andre vekker de gode følelsene. 

Vi er i godt selskap blant «singer/songwriter» artister som Sting, Leonard Cohen, Bob Dylan 
og Dolly Parton, og mange andre som har preget popens verden. 

Det unge og dyktige talentet Rebecca Granåsen er solist. 

Philip Birkenes – piano
Rolf Magne Asser – dirigent

lille Torungen  220,- / 120,- (student, barn u/16 år)
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mandaG 11. novEmBEr KL. 19.00

Arendal Kulturhus presenterer

fInale
Kompaniet Analog

et fyrVerKerI aV en forestIllIng
Åtte venner, alle førsteklasses akrobater og musikere, møtes for å feire livet og hverandre.

Gled deg til et fyrverkeri av en forestilling, som inkluderer rå akrobatikk, humor, vakker 
sang, flott musikk (live på scenen), og masse, masse herlig livsglede. Kompaniet Analog 
har base i Berlin, og er nå booket til turneer i en rekke land.

Norgesturneen er produsert av Nøtterøy Kulturhus og forestillingen besøker Nøtterøy 
Kulturhus, Drammens Teater, Arendal Kulturhus, Stavanger Konserthus og Festiviteten i 
Haugesund.

Alder: Anbefales fra 10 år

375,- / 345,- (honnør, grp 10+) / 275,- (stud.) / 175,- (barn u/16 år)

onsdaG 13. novEmBEr KL. 20.00

Lillegaard Trad Band presenterer

lIllegaard trad Band
35-årsjubileum

juBIleumsKonsert
lillegaard Trad Band feirer i år sitt 35-årsjubileum. Bandet ble stiftet av Sven lillegaard, Per 
Røed og Dag Jonssen, og hadde sin debut i Risør 1. mai 1984. 

Tradbandet har spilt på utrolig mange scener; fra kirker til fyr ute i havgapet, med hest og 
kjerre gjennom sentrum og i intime små lokaler omkring i Aust-Agder. Mange har opplevd 
dem på lørdagsjazz-konserter, og ikke minst har de vært frontfigurer i paradene under Canal 
Street. I alle sørlandsbyene har de vært synlige gjennom disse 35 årene. Høydepunktene i 
bandets historie er kanskje Arendal kommunes kulturpris i 1999, og da de fylte 
Trefoldighetskirken sammen med gjester under 25-årsjubileet ti år senere. 

De første årene var det en del utskifting av bandmedlemmer, men alle i dagens besetning 
har lang fartstid i bandet. Selv om en av bandets største profiler, Sven Lillegaard, gikk bort 
i mars 2018, fortsetter Lillegaard Trad Band.

Bandet består i dag av Dag Jonssen, Ole Johan Lillegaard, Marek Derdowski, Tor Flaa og 
Jostein Hetland. 

lille Torungen  250,- / 120,- (barn u/16 år)Store Torungen  
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Parkeringshuset 
nærmest kulturhuset! 

Nå også med innkjørsel 
fra Myrene

Åpent alle dager fra 06.30 – 02.00

TorsdaG 14. novEmBEr KL. 20.00

Arendal Jazzklubb i samarbeid med Sørnorsk jazzsenter presenterer

KrIstIn asBjØrnsen 
med suntou susso og olaV torget

traCes of you
Kristin Asbjørnsen har en av Norges mest særegne og markante stemmer – uavhengig av 
sjanger. I flere år har hun søkt inspirasjon i den afroamerikanske musikktradisjonen. 

Som en viktig aktør i bl.a. gruppene Dadafon og Krøyt, samt samarbeid med viktige og ulike 
aktører som Ladysmith Black Mambazo, og Tord Gustavsen, har Kristin Asbjørnsen utviklet 
en stor fanskare. 

Med utgivelsen av albumet «Traces of You» i 2018, markerte hun et steg videre i sin 
karriere. Sangene åpner nytt terreng i Kristins mangefasetterte univers. Med sterk 
meloditeft og poetisk lyrikk, veves gitarer, vestafrikansk kora og stemmer sammen i et 
særdeles vakkert og meditativt lydlandskap. Musikken bærer avtrykk fra vestafrikansk 
musikk, vuggesanger og kontemplativ, nordisk jazz. 

Musikk for en mørk høstkveld!

Kristin Asbjørnsen – vokal, Suntou Susso – kora/vokal, Olav Torget – gitar/vokal.

Lille Torungen  250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student)
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frEdaG 15. novEmBEr KL. 19.00

Aller Live presenterer

sVen nordIn – Bestefar

fØrst Var Han «Hulemannen», så Ble Han «PaPPa!». 
nå er sVen nordIn «Bestefar», og det er Bare å glede seg!
«Bestefar» er en fest av en forestilling, med Sven Nordin alene på scenen. Han spiller på 
hele registeret, og lokker fram både latter og tårer.

«Bestefar» fortsetter der suksessen «Pappa!» slapp, som igjen bygde videre på fantastiske 
«Hulemannen». Begge forestillingene var eventyrlige suksesser, med fulle hus over hele 
landet og terningkast seks fra anmelderne. Etter premieren i 2001 har «Hulemannen» alene 
vært spilt 300 ganger og trukket over 150.000 publikummere. Oppfølgeren «Pappa!» i 2010 
var en like stor suksess. I begge forestillingene byr Sven Nordin på seg selv og egne 
erfaringer fra livet som mann – igjennom et menneskelivs ulike faser. Nå er han altså 
bestefar, med mye kjærlighet å gi, men også fylt av frykt for absolutt alt som kan gå galt 
med barn og barnebarn. «Bestefar» er en forestilling full av humor og varme.

Sven Nordin er en av våre aller fremste skuespillere, og har hatt en rekke store roller på 
film, TV og scene siden gjennombruddet i «Rød snø» i 1985. Han briljerer i alle sjangre. Alt 
fra klassisk Shakespeare og moderne psykologiske drama, til revy og sitcom. Nordin har 
udødeliggjort så vidt forskjellige figurer som Kjell Bjarne i «Elling»-filmene og den evige 
tenåringen Nils i «Mot i brøstet». De siste ti årene har han også blitt ettertraktet i utlandet, 
men heldigvis setter han av tid til oss her hjemme i Norge også.

LørdaG 16. novEmBEr Kl. 17.00

Aust-Agder musikkråd presenterer

40 år I musIKKens tjeneste
Aust-Agder musikkråd jubilerer

juBIleumsKonsert
I november fyller Aust-Agder musikkråd 40 år og markerer jubileet med en storslått 
jubileumskonsert. Musikkrådet gir konserten som gave og publikum har derfor fri entré.

Publikum får servert et tverrsnitt fra fylkets musikkliv, – alt fra korps og kor, band og 
strykeorkester, klassisk kammermusikk og folkemusikk i skjønn forening. 

Utøverne er både fritidsmusikere og profesjonelle musikere. Det blir mange musikere på 
scenen og programmet blir en herlig miks fra flere musikksjangre. Medvirkende utøvere og 
ensembler er Agder Camerata, Fjære & Grimstad skolekorps, Lørdagsskolens strykeorkester, 
Setesdal Spelemannslag, Underwing, Vegår Vocale og vinnere av Ung klassisk.

Aust-Agder musikkråd er kompetanse- og servicesenter for all organisert og uorganisert 
musikkvirksomhet i fylket. Musikkrådet har 35 medlemsorganisasjoner som spenner fra 
yrkes- til fritidsmusikere, de fleste typer ensembler, enkeltutøvere, dirigenter, 
konsertarrangører, og mye mer.

Musikkrådet er regionledd av Norsk musikkråd, som er musikklivets nasjonale fellesorgan 
med mer enn 250 000 medlemmer. Fra 2020 vil Aust- og Vest-Agder musikkråd slå seg 
sammen til Agder musikkråd.

Store Torungen  Fri entréStore Torungen  555,-

www.musikk.no/aust-agder
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LørdaG 16. novEmBEr KL. 19.00

Arendal Kulturhus presenterer

alltIng Har sI tI’
Med Britt-Synnøve & Hverdagsfolka

Varm, ettertenKsom og HumorIstIsK Konsert
Allting har Si Ti´ er en varm, ettertenksom og humoristisk konsert om de små og de store 
tingene i et helt vanlig liv. Tekstene og musikken er skrevet av Elin Nygård og befinner seg i 
visejazz-landskapet. «Det er den ordinære dagen som er våre glansdager.», sa Per Fuggeli. 
Disse ordene danner utgangspunktet for konserten. Det er nettopp i onsdagslivet, 
hverdagene, at vi må trives og finne mening. Det vanlige livet er vakkert, krevende og 
givende nok.

På scenen:
Britt-Synnøve Johansen – vokal: Vestlandets egen Edith Piaf. Spelemannsnominert sanger 
og skuespiller. Formidler av rang.

Ole Kelly Kvamme – bass: En av Sørlandets travleste bassister. Har spilt med Ole Paus, 
Ketil Bjørnstad og Hilde Hefte.

Rasmus Solem – piano: Musiker og produsent fra Arendal med 25 års erfaring som 
frilanser. Synger i tillegg bedre enn de fleste. 

Sebastian Gruchot – fiolin: En polsk-kristiansandsk virtuos med mastergrad i både klassisk 
og rytmisk musikk.

søndaG 17. novEmBEr KL. 18.00

Arendal Trekkspillklubb presenterer

fØrjulsforestIllIng
Arendal Trekkspillklubb med gjester

musIKalsK fØrjulsforestIllIng
Arendal Trekkspillklubb inviterer til musikalsk førjulsforestilling.                                         

Gjester denne gang: Gunn Mariann Arnesen er kveldens syngende og humørrike 
konferansier. Hun har vært med i revyer, musikaler, konserter og stand-up. I 2017 spilte hun 
den kvinnelige hovedrollen i «The Producers» ved Arendal Musikkteater og hadde sin debut 
på scenen i Granerevyen 2018. I forestillingen medvirker også Hans Christian (Basse) 
Andersen – slagverk og Odd Bjørn Jensen – trompet, begge svært aktive musikere i 
regionens musikkliv. Musikalsk leder: Ole-Bjørn Gullbring.

Velkommen til en variert og humørfylt forestilling!

Lille Torungen  220,-lille Torungen  275,-
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onsdaG 20. novEmBEr KL. 20.00

Nordic Records presenterer

synne sanden
IMITATION

releaseKonsert
I september slipper Synne Sanden sitt fjerde soloalbum «IMITATION». Albumet er produsert 
av Thomas Dybdahl, Bugge Wesseltoft, Lars Fremmerlid og Synne selv. Den 20. november 
står hun og hennes eminente band på scenen Lille Torungen.

Synne Sanden er en eksperimentell og ekspressiv popartist som nå fokuserer på 
skambelagt tematikk og har av Bergens tidende blitt kalt for «en sjelevrenger» når hun 
synger. Hun inspireres av Björk, Radiohead, Portishead og ulike sangtradisjoner, men først 
og fremst av hennes egne emosjonelle verden.

Hun er utforskende og kompromissløs i låtskriving, stemmebruk, produksjon og hennes 
visuelle verden. Hun er like eksplosiv som hun er sår, like leken som hun er mørk, og like 
røff som hun er fintfølende. Hun uttrykker et stort følelsesspekter gjennom låtene og 
stemmen hennes og gir alt hver gang hun entrer scenen.

På albumet og live slipper hun ut hennes rike indre liv gjennom fengslende låter like farlige 
og fasinerende som fyrverkeri, og hun bestemmer reglene.

Synne Sanden – vokal, Julie Kleive – kor, Axel Skalstad – trommer, Lars Fremmerlid – 
bass, Henrik Schmidt – gitar.

Lille Torungen  220,-
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frEdaG 22. novEmBEr KL. 20.00

Fatal presenterer

fatal
50 års Jubileumsshow

juBIleumssHow med musIKK, HIstorIer, gjester, Humor og BIlder
Fatal startet i 1969, og hadde første spillejobb 17. mai samme år. At Fatal skulle holde på i 
50 år hadde ingen sett for seg den gang.

I Arendal Kulturhus denne kvelden vil Fatal presenteres fra de begynte og frem til i dag, 
med gamle medlemmer og musikken de spilte, samt bilder og historier gjennom 50 år.

Fatal var et av de første banda fra Arendal som spilte inn kassett, noe de gjorde i Danmark 
mens de var på turné i 1978 og 1979. Fra 1980 til 1987 reiste FATAl rundt i hele Sør-Norge 
med Cathy Ryen som vokalist. I kveld blir det hyggelig gjensyn med Cathy.

Besetningen, med Basse-Freddy-Gutte-Tom og Trygve, ønsker deg velkommen til en flott 
jubileumskveld med masse musikk, historier, gjester, humor og bilder. 

Konferansier er den lokale musikeren og humoristen, Aslak Gjennestad. 

Du kan også vente deg noen overraskelser.

Store Torungen  245,-

36



LørdaG 23. novEmBEr KL. 19.00

Stand Up Norge presenterer

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)

LørdaG 23. novEmBEr KL. 13.00

Musikkens Venner presenterer

oPeraCafé
Cafékonsert Musikkens Venner

oPeraCafé med IngrId Vetlesen, sIssel Irene sØdal og solVeIg lIe refVIK
Velkommen til operacafé med Ingrid Vetlesen, Sissel Irene Sødal og Solveig Lie Refvik 
(klaver). 

Vetlesen er utdannet ved konservatoriene i Tromsø og Stavanger, samt Det Kongelige 
Danske Operaakademi i København. Hun har sunget på flere scener og festivaler i inn- og 
utland, er nå bosatt i Lillesand og arbeider frilans derfra, som sanger og pedagog. 

Sødal er utdannet ved konservatoriet i Tromsø, på University of Hawaii og ved New England 
Conservatory of Music, Boston, USA. Sissel var ansatt i Den Norske Operas Kor i Oslo, før 
hun ble frilans på Sørlandet. 

Ingrid, Sissel og Solveig har det siste året hatt fornøyelsen av å musisere sammen ved flere 
anledninger, og de gleder seg til å presentere et sjarmerende og humørfylt program for 
arendalspublikummet. Musikk av bl.a. Mozart, Verdi, Puccini, gounod og lehár. Velkommen!

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

lille Torungen  300,- / 250,- (medl. MV) / 150,- (barn u/16 år)
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TIrsdaG 26. – onsdaG 27. novEmBEr KL. 19.00

Arendals Dramatiske Selskab og Arendal Kulturhus presenterer

godt smInKet og dårlIg Belyst
Arendals Dramatiske Selskab

nysKreVet enaKter med Humor, musIKalItet og VeloPPlagte damer
Det er ikke lett å finne kjærligheten når en er noen-og-femti, men det er spennende å 
prøve!

Noe annet som er spennende, er å presentere et helt egenskrevet teaterstykke i Arendal 
Kulturhus, og det gjør Arendals Dramatiske Selskab nå for aller første gang. Det er 
foreningens leder, Bjørg Øygarden, som står bak. Hun har laget en enakter om hvor lett det 
kan være å lete opp en mulig framtidig partner på internett – og hvor annerledes det ofte er 
å møtes i virkeligheten. Hun spiller selv rollen som en kvinne som våger seg ut på 
kjønnsmarkedet i håp om å finne den rette. Vi følger henne ut på date med de forskjelligste 
menn, men alltid i den samme baren.

I denne baren befinner det seg to andre drevne ADS-damer. Det er Inger Espeland, som 
spiller kelner, og Mette Karlsen, som fyller rollene som sanger og barpianist. De tre har 
med seg Anne Bjørkvik i instruktørstolen, som dermed har regien for ADS for femte gang. 
Disse fire har sammen lekt fram denne forestillingen.

Og mennene, da? Den selvopptatte, den engstelige, den pågående, den litt for unge og de 
andre, hva med dem? De står ikke på rollelista, men de er der likevel - på en måte. Hvis vi 
vil se dem, må vi ta fantasien til hjelp, men det er ingen grunn til bekymring: De tre på 
scenen gir god hjelp med akkurat det.

«Godt sminket og dårlig belyst» byr på mye humor og absurde situasjoner, litt alvor og 
ettertanke, både søt og ikke-fullt-så-søt musikk og et knippe svært velopplagte damer.

lille Torungen  200,- / 120,- (student, barn u/16 år)
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Bli nettabonnent i dag!

...et nett abonnement 
på Arendals Tidende 
kun koster 598 kroner 
for ett år? 

Visste 
du at...

Tlf. 40 69 22 22 | abonnement@arendalstidende.no

Abonner på Arendals 
Tidende for under 
50 kroner i måneden!

Arendals Tidende - Vi bryr oss om Arendal - gjør du?

Gå inn på 
arendalstidende.no
og trykk på knappen 
“Bli abonnent”

– Møteplassen midt i sentrum

LørdaG 30. novEmBEr – søndaG 1. dEsEmBEr 

Bølgen Dansestudio presenterer

lØVenes Konge
Bølgen Dansestudio

danseforestIllIng
Bølgen Dansestudio presenterer sin versjon av den berømte filmen og musikalen «Løvenes 
Konge». Vi er i Afrika og følger løveungen «Simba», som finner ut om sin plass i «livets 
sirkel» mens han kjemper seg gjennom forskjellige hindringer for å bli den rettmessige 
kongen. 

Hovedrollene danses av Ane Birgitte Tveite «Simba» 16 år, sammen med bestevenninnen 
«Nala» louise Irene Paulsen van der Meer 15 år. Den onde onkelen «Scar» danses av 
Kristina Skjævestad 16 år og den morsomme duoen «Timon og Pumba» Tuva Åvitsland 
Karlsen 16 år og Dina Sannæs 16 år. 

Nærmere 700 elever fra 3 år og oppover tar dere gjennom en fargerik og fantastisk reise. 
Dette er en familieforestilling spekket med fabelaktig dans, alt fra grasiøse ballettsprang til 
røffe hip hop moves. 

sPIlledager
lørdag 30. november kl. 17.00 – premiere
Søndag 1. desember kl. 12.30 og 17.00

Salgsstart mandag 7. oktober kl. 11.00.

Store Torungen  310,- / 220,- (honnør, barn u/16 år)
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mandaG 2. dEsEmBEr KL. 19.00

Nordic Moments presenterer

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 Torgeir Koppang, 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.

TorsdaG 5. dEsEmBEr KL. 20.00

Arendal Jazzklubb presenterer

under tHe surfaCe
Arendal Jazzklubb

sjelfullt og utfordrende
Arendal Jazzklubb har tidligere hatt besøk av nederlandske jazzmusikere med stor suksess 
og publikumsbegeistring, da Yuri Honing quartet gjestet Lille Torungen. 

Nå gjester et nytt og spennende band Arendal – Under the Surface (UtS). Dette er et band 
bestående av tre generasjoner nederlandske jazzstjerner. Lengst erfaring har trommeslager 
Joost Lijbaart, som også besøkte klubben med Honings kvartett for tre år siden. Sammen 
med en av Nederlands fineste gitarister og en av landets mest lovende jazzvokalister, utgjør 
de trioen Under the Surface. 

Trioen er kjent for sin melodiske musikk, med sterke filmiske og atmosfæriske innslag i 
møte med improvisjasjonens lekenhet. Sterke referanser som blir nevnt er blant annet 
Susanne Abbuehl, Simin Tander og Sidsel Endresen. Med andre ord er det duket for både en 
sjelfull og musikalsk utforskende kveld på jazzscenen i Lille Torungen, når vi går inn i årets 
mørkeste måned.

Sanne Rambags – vokal, Bram Stadhouders – gitar/elektronikk, Joost Lijbaart – trommer/
perkusjon.

Lille Torungen  250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student)Store Torungen  490,-
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LørdaG 7. dEsEmBEr APERITIFF FRA Kl. 18.00 / MIDDAg Og UNDERHOlDNINg Kl. 19.30

Arendal Kulturhus presenterer

juleBord 2019
3-retters meny, StarWorkers og Night Club Live

juleBord med alt I en PaKKe
Arendal Kulturhus inviterer til julebord med 3-retters meny, underholdning og nattklubb 
under ett og samme tak!

Etter en aperitiff i foajeen beveger man seg inn i Store Torungen hvor det er duket for 
julemeny og underholdningsinnslag mellom rettene. Kvelden fortsetter med party- og 
dansemusikk.

Arrangementet er åpent for enkeltpersoner, vennegjenger og bedrifter. Grupper blir plassert 
ved samme bord.

3-retters meny
Tomat- og mozarellasalat med pesto
Juletallerken med ribbe, julepølse, medisterkaker, rødkål, poteter og julesaus 
Husets karamellpudding

drikke til maten
For bedrifter og større grupper anbefaler vi at drikke til maten forhåndsbestilles. Baren er 
åpen for vanlig salg, men drikkebonger kan forhåndsbestilles og deles ut til ansatte. Man 
blir da fakturert etter faktisk forbruk. 

starworkers
StarWorkers er den ultimate skandinaviske showgruppen med underholdning som favner 
mange. Nyt tonene til f. eks. Motown, Abba, 80-tallet, Toto, Queen og mange flere sammen 
med flotte kostymer og koreografi. 

Mer info: www.starworks.no/starworkers

night Club live
Etter showets finalenummer fortsetter kvelden med Night Club Live (NCL) – 45 minutter 
med party- og dansemusikk. Artistene synger live fra scenen til gode gamle schlagere og de 
yngste hitsa. Det er tid for å synge med eller innta dansegulvet. 

Velkommen til julebord i Arendal Kulturhus med alt under samme tak, fantastisk mat, 
nattklubb, sang og dans!

Store Torungen  995,- inkl. en aperitiff, 3-rettes meny og underholdning (drikke til maten kjøpes separat)
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onsdaG 11. dEsEmBEr KL. 19.00

Arendal Kulturhus presenterer

ruBy red & tHe moonsHIne BrotHers

juleKonsert
Siden oppstarten som band har Ruby Red & the Moonshine Borthers hatt en dragning mot 
de amerikanske slettene og historiene fra prærien. 

Gjennom de tre platene har bandet latt seg inspirere av TV-serier og musikk i westernstil, 
latinamerikansk musikk og norsk folkemusikk.

Siden konsert nummer én har publikum vært begeistret for samspillet, den litt uvanlige 
instrumenteringa og de varierte låtene til bandet.

Dette blir en julekonsert på bandets egne premisser, hvor snø og slaps blir byttet ut med en 
eim av kaktusblomster og solvarm asfalt.

Marte Vaaje Herwell – vokal, Nicolai Herwell – akustisk gitar / vokal, Mats William 
Wennerberg – elektrisk gitar / vokal, Johanne Flottorp – hardingfele / fele, Tobias Flottorp 
Heltzer – bass, Mats Jakob Jebe Nesmann – trommer.

TorsdaG 12. dEsEmBEr KL. 18.30

HK Prod. presenterer

Hanne & tre tenorer
….og et stjerneskudd!

juleKonsert med 10-årsjuBIleum
I år er det 10 år siden Hanne Krogh lanserte sin originale juleturne-ide med å la nasjonens 
største stemmer fritt og storslagent boltre seg i musikkens store klassikere og vakre 
julesanger. Kombinert med varm, klok og slagferdig formidling av julens budskap, har 
Hanne & Tre Tenorer utviklet seg til å bli blant norsk kulturlivs største suksesser. 

Jubileet feires med originalbesetningen, tre av våre fremste operatenorer gjennom alle tider,  
Thomas Ruud, Marius Roth Christensen og Nils Harald Sødal, samt årets musikalske 
stjerneskudd, formidable Anna-Lisa Kumoji. Arendalskoret er også med.

Til jul kan publikum oppleve et nytt show hvor sangprestasjoner i verdensklasse kombineres 
med humor og moro.

Anmeldernes seksere har falt tett som snøkrystaller over dette ensemblet, og både 
publikum og presse har hentet frem de helt store ordene: «Den perfekte julekonserten», 
«Tidenes beste julekonsert», eller da Fædrelandsvennen begrunnet sin sekser med: «Hanne 
Krogh gav oss julekonserten alle andre julekonserter vil måles etter.»

Regi: Johan Osuldsen, Hanne Krogh, Stein Austrud

Store Torungen  570,-Lille Torungen  250,-
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frEdaG 13. dEsEmBEr KL. 19.00

Good Rockin og Arendal Kulturhus presenterer

In memory of elVIs gosPel & CHrIstmas 
Paal Flaata, Stephen Ackles og Vidar Busk

juleKonsert
I januar 2018 hadde trioen Paal Flaata, Stephen Ackles og Vidar Busk premiere på sin 
hyllest til Elvis, «In Memory of Elvis Gospel». Det ble mer enn 80 konserter og til høsten 
kommer trioen med oppfølgeren; «In Memory of Elvis Gospel vol.2».  

Flaata, Ackles og Busk, som nå har etablert band-navnet The FAB-3, kommer til Arendal 
med en helt unik oppsetning og har med seg koret Tromøy Gospel og et syv-manns band. De 
vil gi publikum det beste fra de to gospelproduksjonene krydret med en del av Elvis’ sine 
mest kjente juleinnspillinger. Dette blir den eneste konserten i år med en slik miks. 

En samlet norsk presse har latt seg begeistre når The FAB-3 har tolket de mest kjente 
gospelinnspillingene som Elvis gjorde. Der anmelderne har kastet terning har de aldri fått 
dårligere enn en femmer. Allerede fire år etter sitt gjennombrudd kom Elvis med sitt første 
gospelalbum. Det ble etterhvert mange plateinnspillinger hvor han tolket velkjente sanger 
og noen helt nye komposisjoner, som senere har blitt allemannseie. I løpet av hele sin 
karriere mottok Elvis (bare) tre Grammy – og de var alle for utgivelse av gospelalbum.

Så tett opp til jul er det naturlig at publikum settes i julestemning. Elvis spilte inn en del 
julesanger som er blant klassikerne – de blir det et gjenhør med. Vi tør garantere at denne 
konserten blir en minnerik opplevelse!

LørdaG 14. dEsEmBEr KL. 12.00 OG 13.30

Arendal Kulturhus presenterer

lIlle nIsse & den magIsKe nØKKelen
Dukketeater

stemnIngsfullt, magIsK og morsomt duKKeteater for Hele famIlIen
Lille Nisse skal reise over Blåhav for å bringe en nøkkel av gull til fjellets dronning på 
julaften. Men så blir nøkkelen stjålet! Vil Lille Nisse få den igjen i tide? Heldigvis får han 
hjelp! 

Forestillingen varer ca. 25 min. og passer best for barn fra 3 år og oppover.

Med Kirsten Hirte-Milkereit / Gullnøkkelen Dukketeater.

Lille Torungen  120,- / 100,- (familie 4+)Store Torungen  480,-
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ÅSTED 
VALEN

DEEPWATER PRESENTERER

KRISTIAN 
VALEN

NoRgES 
mESTSELgENDE 
KomIKER!

/offisiellkristianvalen/

En rEkkE nyE parodiEr!
-oG nyE kJEndiSEr ToLkES!

GJEnhør mEd hanS 
STørSTE kLaSSikErE!
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LørdaG 14. dEsEmBEr KL. 19.00

Deepwater Records og Arendal Kulturhus presenterer

KrIstIan Valen – åsted Valen

KrIstIan Valen endelIg tIlBaKe I arendal!
16 år har gått siden Kristian Valen fikk sitt gjennombrudd som gjorde ham til Norges mest 
selgende komiker! Nå er han endelig tilbake i Arendal!

Det blir som vanlig parodier på TV program/artister og kjendiser fra inn og utland i kjent 
Valen stil. Han har også fått med seg at TV2 har et program som heter «Åsted Norge» og at 
«Gutta på tur» i fjor var tilbake på skjermen! Her blir det parodier når Valen inviterer 
gjester/kjendiser som overhodet ikke passer inn som gjester når han tolker disse 
TV-suksessene. I «Åsted Valen» blir det et gjensyn med noen av Kristians mest populære 
karakterer.

«Åsted Valen» er hans første nye show siden 2012, da «Fra Hillevåg til Hollywood» hadde 
sin premiere. I hans nye show får publikum det som forventes av og med Kristian Valen, når 
han entrer scenen. Musikalske og verbale imitasjoner som både imponerer i sin likhet med 
«originalen» – og den humor som kjennetegnes fra Siddisen. 

Med Kristian på scenen får publikum et show som utfordrer lattermusklene – igjen og igjen!

søndaG 15. dEsEmBEr KL. 18.00

Sørlandskirken presenterer

julestemnIng

endelIg er «julestemnIng» tIlBaKe!
Det har gått 10 år siden forestillingen sist ble satt opp i kulturhuset, og nå er den tilbake. 

Dette blir en fantastisk oppsetning i to deler. I den første delen blir en tatt med på en 
musikalsk reise med et knippe kjente og kjære julesanger. Del to er en julemusikal skrevet 
av Arnold Børud. 

Nærmere 100 personer (barn og voksne) vil stå på scenen denne kvelden. Mange av 
regionens beste sangere og musikere er på scenen. 

Garantert julestemning for alle!

Store Torungen  200,- / 100,- (barn u/16 år)Store Torungen  525,-
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TIrsdaG 17. dEsEmBEr KL. 19.00

Aller Live presenterer

julesHow 2019
Nytt show – Ny suksess

med ØIVInd BlunCK, elIsaBetH «Bettan andreassen», reIdun sætHer 
og trond nagell-daHl
Kom i skikkelig julestemning på «Juleshow 2019», med Øivind Blunck, Elisabeth «Bettan 
Andreassen», Reidun Sæther og Trond Nagell-Dahl.

Fjorårets elleville juleshow-suksess er tilbake. Etter å ha solgt ut billettene over hele 
Norge, legger Øivind Blunck, Elisabeth «Bettan» Andreassen, Reidun Sæther og Trond 
Nagell-Dahl ut på ny juleturné. Alle som var så heldige å få med seg fjorårets fyrverkeri av 
et juleshow vet hva som venter: Fire store stemmer, flott orkester og en sal fylt av herlig 
julestemning. En kveld med latter, glede, tårer og gåsehud!

Den fantastiske kvartetten har satt sammen en helt ny forestilling, og det er bare å glede 
seg – i år kommer julens høydepunkt allerede FØR julekvelden.

LørdaG 21. dEsEmBEr KL. 20.00

Arendal Jazzklubb presenterer

arendal BIg Band
Arendal Jazzklubb

julejazz I storBanddraKt
Arendal Big Band og musikalsk leder Audun Dertz sørger for at det også i år blir deilig 
storbandsjazz i førjulsstria. 

Arendal Big Band har i løpet av årene utviklet seg til å bli et særdeles velspillende storband 
med et allsidig repertoar, etter å ha jobbet med stoff av flere av populærmusikkens største 
stjerner, som Elvis Presley, Bruce Springsteen og Pink Floyd, for å nevne noen. 

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)Store Torungen  625,-
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velkommen til oss > møteplassen midt i sentrum

SMÅRETTER
SALATER

VARME RETTER

KAFFE • TE • KAKAO
SØTE FRISTELSER

MINERALVANN • ØL • VIN

søndaG 5. janUar KL. 19.00

Arendal Byorkester presenterer

nyttårsKonserten 2020
Arendal Byorkester

nyttårsKonsert med fIlm som tema
Arendal Byorkester inviterer til sin tradisjonelle nyttårskonsert i Arendal Kulturhus.

Temaet for årets konsert er film. Det blir et variert program med alle typer filmmusikk og 
selvfølgelig noen klassiske nyttårsfavoritter. Sangsolister og solister fra egne rekker er en 
selvfølge på nyttårskonserten, og nok engang vil orkesteret ta i bruk Store Torungen sine 
flotte multimediamuligheter med både bilder og film som ekstra elementer i konserten.

Dirigent: Britt Hilde Våge

Store Torungen  250,- / 150,- (honnør, student, barn u/16 år)
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TorsdaG 9. janUar KL. 19.00

Kilden Teater- og Konserthus og Arendal Kulturhus presenterer

nyttårsKonserten 2020
Kristiansand Symfoniorkester

en KVeld I oPerettens Verden
For Nyttårskonserten 2020 inviterer Kristiansand Symfoniorkester til en festkveld som vies 
helt og fullt til musikk av operettens største mestere! Henrik Schæfer, sjefdirigent for 
operaen i Göteborg, har samlet en kvartett av formidable stemmer og vi får bl.a. høre 
klingende perler av Jaques Offenbach, Franz Lehar, Emerich Kalman og Arthur Sullivan.

Som konferansier har vi gleden å oppleve den allsidige entertaineren Espen Beranek Holm, 
kjent fra bl.a. NRK produksjonene «Virtuos» og «Maestro».

Dirigent: Henrik Schæfer
Konferansier: Espen Beranek Holm
Solist: Marie Heeschen, sopran mfl.

frEdaG – LørdaG 17. – 18. > 24. – 25. janUar KL. 21.00

Granerevyen presenterer

granereVyen 2020

morsom og underHoldende loKalreVy
En oppsummering av året 2019 er under arbeid til glede for både revyforfattere og 
skuespillere. I januar ser Granerevyen frem til å glede publikum med sitt litt skeive blikk på 
alt som skjer i Arendal og omegn.

Høstens lokale valgkamp, Arendalsuka, festival og camping på Hove og nytt bygg på 
sjømannsskolen med heis er noe av det man kan føle seg helt trygg på kommer til å bli 
med i revyen, og det er fortsatt mye tid igjen for nye og gamle politikere til å komme med 
utspill som det kan lages en morsom og underholdene revy av.

Det er bare å kaste seg rundt og kjøpe billetter til Granerevyen.

På scenen er som tidligere Magne Knutsen, Astri Edvardsen, Cato Hagane, lene K. 
Amundsen, Lise-Marit Bjornes Edvardsen, Kenneth Helgebø, Knut Gihle Arvesen, Andreas 
Dyrdal, Helene Ludvigsen, Gry Larssen og Gunn Mariann Arnesen. Instruktør er som vanlig 
Marianne Løge og revysjef Liffe samler alle planene til en strålende revy. 

God fornøyelse!

Mer info: www.granerevyen.no

Store Torungen  355,-Store Torungen  550,- / 500,- (honnør) / 275,- (student, barn u/16 år)
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onsdaG 29. janUar KL. 12.00

Arendal Kulturhus presenterer

Carl fredrIKsens transPort
En musikalsk fortellerforestilling

norges sCHIndlers lIste
En medrivende musikalsk fortellerforestilling om den største redningsaksjonen i Norge 
under 2. verdenskrig.
 
Carl Fredriksens Transport er fortellingen om gartneren Rolf Syversen, den tidligere 
politimannen Alf Pettersen og de andre som vinteren 1942/43 reddet omtrent 1000 
mennesker fra konsentrasjonsleirene. Ettersøkte jøder og motstandsfolk ble gjemt under 
presenninger på iskalde lasteplan og kjørt mot Sverige. Forestillingen følger mennesker på 
tre av transportene: Familien London, den nitten år gamle jødiske jenta Sara Tomsinsky og 
de to tsjekkiske barna Vera og Tibor. De skulle komme til å få vidt forskjellige skjebner.
Donau-transporten; fangeskipet som fraktet 532 jødiske barn og voksne mot Auschwitz, 
ligger som et dramatisk og tragisk bakteppe.

En nær og nedstrippet forestilling som har fått fantastiske mottagelser overalt den har vært 
spilt.

Forteller: Per Jostein Aarsand
Musiker: Solfrid Molland
Regi: Kjersti Haugen
Dramaturgi: Janne Rønningen

søndaG 2. fEBrUar KL. 19.30

Highlight Concerts presenterer

sVanesjØen
Den russiske nasjonalballetten fra Moskva

Balletten oVer alle Balletter
En eventyrlig handling, vakre kostymer, forførende musikk og dans, levert av dyktige 
ballettdansere fra Russland. Dette er «Svanesjøen» slik vi elsker den. 

Med musikken til «Svanesjøen», begeistret Tsjajkovskij i 1877 både datidens 
ballettpublikum og de klassiske musikkelskerne. I russisk ballett, og fremfor alt, i 
«Svanesjøen» blir musikk og dans i fellesskap til et språk; et språk som alle umiddelbart 
forstår. Dette er nok mye av grunnen til at vi fortsatt elsker denne klassikeren. 

Den russiske nasjonalballetten fra Moskva har solister fra, blant andre, Moskva Bolsjoj-
ballet, og har hatt stor internasjonal suksess. Med over 30 dansere på scenen, vil du 
oppleve en vakker oppsetning av «Svanesjøen», slik den opprinnelig var tenkt – en 
oppsetning som har sikret ballettens popularitet i over 140 år etter premieren i Moskva.

Bak kompaniet står tidligere Bolsjoj-danser Sergei Radchenko sammen med Elena 
Radchenko – også hun en solist fra Bolsjoj og fra Kirov, der «Svanesjøen» opprinnelig 
oppsto.

Stjernedanseren Liudmila Titiva, udannet fra Bolsjoj, har rollen som Odette/Odile, den hvite 
og den svart svanen.

Store Torungen  625,- / 525,- (barn u/16 år)lille Torungen  300,- / 100,- (barn u/16 år)
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onsdaG 5. fEBrUar KL. 19.00

Arendal Kulturhus presenterer

Herman’s HermIts

tHe golden oldIes 
60-tallet ble dominert av britiske band; Tre av dem ble svært store i USA – The Beatles, The 
Rolling Stones og ... Herman’s Hermits.

Herman’s Hermits ble en av de mest vellykkede gruppene over hele verden på 60-tallet. Fra 
begynnelsen i Manchester, England, den 1. april 1964, har bandet hatt over 23 hitsingler, 10 
hit-album, tre store filmer og utallige tv-serier og konsertturer over hele verden – og pr. i 
dag har de totalt platesalg på over 75 millioner.

Opprinnelig medlem Barry (Bean) Whitwam har styrt bandet til å bli et hardtarbeidende 
turneband, og de holder fortsatt gjennomsnittlig mer enn 200 konserter pr år.

The Golden Oldies utgjør fortsatt en stor del av showet deres – mye til glede for fansen, 
som ikke kan motstå å synge sammen med «Mr. Brown you’ve got a lovely daughter», 
«Silhouettes», «Dandy», «Henry VIII» og selvsagt «No milk today». Og mange, mange flere.
Fra 60-tallet, gjennom syttitallet, åttitallet, nittitallet og inn i det 21. århundre er Herman’s 
Hermits  fortsatt «Into something good».

Barry Whitwam – trommer (originalmedlem), geoff Fott – bass/vokal, Paul Cornwell – gitar/
vokal, Tony Hancox – keyboard/vokal.

LørdaG 8. fEBrUar KL. 13.00

Arendal Kulturhus i samarbeid med Musikkens Venner presenterer

greg nIemCzuK
Chopin i ord og toner

PolsK CHoPIn-mester tIl arendal KulturHus
Konserten har fått tittelen «Chopin i ord og toner». Greg Niemczuk vil under konserten gi til 
beste et program bestående av de mest virtuose, de vakreste og de mest kjente valsene, 
masurkaene, nokturnene, etydene og polonesene av Frédéric Chopin. Som Chopin-mester er 
det alltid en helt spesiell glede for ham å formidle sin landsmanns musikk i utlandet. 
Kveldens krevende program vil til fulle viser Greg Niemczuks virtuositet og hans evne til å 
formidle hvert enkelt musikkstykkes særegenhet og følelsesmessige dybde. 

greg Niemczuk er en av de fremste yngre pianistene i Polen. Han er født i 1985 og gikk ut 
fra musikkakademi i Katowice med høyeste utmerkelse. Nå har pianisten hele verden som 
sitt virkefelt. Han har konsertert i de fleste europeiske land – likeledes Amerika, Asia, 
Afrika og Australia.

Greg Niemczuk er ikke bare en eminent pianist, han er også en unik pedagog og kåsør og 
holder årlige mesterklasser ved Universitetet i Kristiansand og ved Norges Musikkhøgskole. 
Som alltid når han konserterer, vil han også denne gangen fortelle om den musikken han 
skal fremføre. Dette gjør en konsert med Greg Niemczuk til en helt spesiell og givende 
opplevelse.

Det bys på et stykke kake og kaffe i pausen.

lille Torungen  300,- / 250,- (medl. MV) / 150,- (barn u/16 år)Store Torungen  390,-
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LørdaG 7. mars KL. 19.00

Mikrofonen presenterer

meg og dolly
Hanne Sørvaag elsker Dolly Parton

musIKalsK reIse I dollys unIVers
gjør deg klar for vårens store showkonsert som hyller «the one and only» Dolly Parton.
Med over 3000 låter i bagasjen og 40 år siden superhiten «9 to 5» ble gitt ut er det klart for 
å feire en av nåtidens største artister i forestillingen «Meg og Dolly».

På scenen står den folkekjære artisten Hanne Sørvaag som skal ta deg med på en 
musikalsk reise i Dollys univers sammen med sine musikere og korister. Hanne har elsket 
Dolly siden hun var liten jente, og vært en stor inspirasjon for hennes egen karriere. Dette 
vil du merke gjennom historier, opplevelser og låter i forestillingen «Meg og Dolly».

Dolly Parton har vært aktiv som artist i 70 år og har gitt oss en rekke store hits. Hvem 
husker vel ikke låtene «Jolene», «Here i come again», «Island in the stream» og «I will 
always love you» som også Whitney Houston hadde stor suksess med? Disse og mange 
flere vil du få oppleve våren 2020 når denne hitparaden av en forestilling tar turen rundt i 
landet for å gi deg en festaften du sent vil glemme.

Hjertelig velkommen til «Meg og Dolly».

Mer info: megogdolly.no

TorsdaG 2. aprIL KL. 19.00

Arendal Kulturhus presenterer

tHe greatest loVe of all
En hyllest til Whitney Houston med Belinda Davids

KrItIKerrost HyllestsHow
Whitney Houstons musikalske ettermæle blir bragt til live i dette kritikerroste 
hyllestshowet, som er beskrevet som «utrolig imponerende».

Forbered deg på å bli målløs over Belinda Davids fantastiske stemme. Hun har toppet 
hitlistene i sitt hjemland Sør-Afrika og har opptrådt sammen med kunstnere som Keri 
Hilson, Keyshia Cole og Monica. Hun har også vært på Fox TVs «Showtime at the Apollo» og 
BBC1 TVs «Even Better Than the Real Thing».

Akkompagnert av live band, kor og dansere kombinert med sublime lyd- og lyseffekter, blir 
det en vakkert arrangert hyllest til en av verdens mest elskede sangere.

Den to timer lange produksjonen er fylt med glede og nostalgi. Den tar deg med på en 
hjertevarm reise gjennom Houstons største hits som «I Will Always Love You», «I Wanna 
Dance With Somebody», «How Will I Know», «One Moment in Time», «I Have Nothing», 
«Run to You», «Didn’t We Almost Have It All», «greatest love of All», «I’m Every Woman», 
«Queen of the Night», «Exhale (Shoop Shoop)» og «Million Dollar Bill».

The Greatest Love of All har allerede imponert publikum rundt om i Europa, Midtøsten, Asia, 
Sør-Afrika, Australia og New Zealand, og får flotte anmeldelser i hele verden.

Store Torungen  530,-Store Torungen  555,-
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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


