


Velkommen til Kulturhuset   
I det vakreste og mest prisbelønte bygget i Vennesla holder vi til. Kafe Smia byr på en variert meny. Biblioteket 
har mange gode lydbøker, bøker, filmer, aviser og tidskrift du kan glede deg til. De har også Lunsjpåfyll og tilbud 
spesielt rettet mot ungdom. På søndager er det spennende filmer på Vennesla kino, og hver andre lørdag i 
måneden kl. 12.00 er det lørdagskino for barn.                        

I tillegg til dette har vi fast «Lørdag på Kulturhuset» med gratis barnearrangement kl. 12.00 og konsert for 
voksne på kvelden kl. 20.00. Takk for økonomisk støtte fra Sparebanken Sør og Vest-Agder fylkeskommune. 
Dette gjør at vi kan skape ekstra aktivitet og ha gratis barneforestillinger lørdager. 

Velkommen til gode opplevelser!
Se også venneslakulturhus.no eller følg oss på Facebook.
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Lørdag 26. januar kl. 12.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

«Bestevenner» med Teater Avvik
«Bestevennene Tøddel og Tilde trives som omreisende under-
holdere. Så fort de finner et passende publikum setter de i gang, 
og med seg har de en håndfull strengeinstrumenter, få-på-
hjernen sanger og et arabisk sagn om vennskap.»

En varm og humoristisk teaterkonsert av ringreven Lars Vik (Fritjof Fomlesen). 
På scenen står Bestevennene Tobias Vik og Henrik Bøe, som de siste 20 årene har 
ledd og spilt teater sammen. 
Vil du se en smakebit fra forestillingen? 
Gå inn på YouTube og søk etter «Teater Avvik En venn»

Passer for barn fra ca. 3 år, har gratis inngang og varer i ca. 40 minutter.                                                                          

Lørdag 23. februar kl. 12.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

Ivar Skippervold med dukker, sang og trylling
Nå kommer endelig Ivar Skippervold tilbake til Kulturhuset. Med seg har han 
denne gangen anda Gakki som er en mester i å finne kort, historien om Frode 
som gruet seg for å bytte barnehage, papegøyen Polly Wolly Pappe Dolly som 
er veldig stolt av sine navn. Vi kan også glede oss til mange sanger som alle 
kan være med på, for Ivar har tatt med gitaren.  

Passer for barn fra ca. 3-9 år, har gratis inngang og varer i ca. 40 minutter.                                                                          
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Lørdag 30. mars kl. 12.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

«Trollet Truls - drar til sjøs» 
med Scenekompaniet
«Trollet Truls er klar for nye eventyr! Etter at de tre Bukkene 
Bruse trampet over brua og bråkte sånn at det ble umulig å stå 
å fiske under brua, bestemmer Truls seg for å finne en stillere 
fiskeplass. Nå vil han dra til sjøs! Han har nemlig så lyst til å 
til å finne ut hva det kan være som finnes der ute på havet».

Med sang, musikk, dukketeater og skuespill vil ”Trollet Truls” 
ta med seg barna til sjøs. Forestillingen er proppet med 
spørsmål, noe som ikke bekymrer Trollet Truls. Han vet at 
barna har alle svarene. De fornuftige, de morsomme, de sprø 
– og ingen svar er feil når det er trollet som spør..

Passer for barn fra ca. 2-6 år, har gratis inngang og varer i ca. 30 minutter.                                                                          

Lørdag 27. april kl. 12.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

«Hagbarts fortryllende show» 
med Hesteskoen Teater og Musikk 

Hagbart Frisk er den syngende klovnen som har lært å være 
tryllekunstner av mamma. Men selv om Hagbart gjør så godt han kan 
blir ikke resultatet alltid slik han vil.

Showet er en herlig mix av trylling, sang og klovning, som garantert 
lokker fram smil og latter hos både store og små. 

Forestillingen passer for alle som er barn eller som en gang har vært 
barn, det er gratis inngang og den varer i 35 minutter. 
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Lørdag 26. januar kl. 20.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

TRES AMIGOS
Stein Roger Sordal, Kjetil Grande og Kjetil Nordhus

 
Tre av Sørlandets mest erfarne vokalister har denne kvelden slått seg sammen og vil gi oss en fantas-
tisk konsertopplevelse. De er alle dyktige sangere og låtskrivere med vanvittig bra formidlingsevne. 
Sordal og Grande er også blant Norges aller beste gitarister.

En liten titt i deres merittliste sier noe om kritikerroste plateutgivelser,  
over 20 år i bransjen, store og små konserter i inn- og utland, priser, 
og vellykket samarbeid med de største artistene i Norge.

Vi har noe å glede oss til.

Lørdag i Kulturhuset - for voksne
De som ikke ennå har fått opplevd kveldskonserter i Foajéen på Kulturhuset, har noe 
hyggelig i vente. Vi dekker småbord med snacks, levende lys og blomster. Agder Lyd 
stiller med førsteklasses lyd og lys, og Smia vil holde åpent med salg av drikke (åpner 
en time før konserten). Det er begrenset antall plasser, så det kan være lurt å sikre seg 

en billett i god tid. Du kan også bestille billetter på nett.

(18-års grense)

Bill. kr. 200,- 
kan bestilles på tlf. 38 13 73 00, 

ebillett.no/vennesla, kjøpes i 
forkant på biblioteket eller ved 

inngang fra kl. 19.00. 
Smia vil være åpen med salg 

av alle typer drikke.
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Lørdag 23. februar kl. 20.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

TRINE REIN
I 2019 markerer Trine Rein 25 år som internasjonal artist, og 
er en av deltakerne i den åttende sesongen av TV2 suksessen 
«Hver Gang Vi Møtes» som sendes i januar/februar 2019.

Konserten i Kulturhuset byr både på hits og favoritter fra 
hele hennes karriere samt noen nyskrevne låter. Trine Rein er 
kjent for sine musikalske krumspring, fra de nakne og sårbare 
poplåtene til heftig rock, der hun boltrer seg i ulike sjangre 
med en stemmeprakt få kan måle seg med. 

Med humor og historier til ettertanke underveis i konserten, 
blir publikum bedre kjent med artisten og personen Trine 
Rein. Med på scenen har hun Aleksander Sjølie på gitar og 
tangenter.  

Lørdag 30. mars kl. 20.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

TØNES
Tønes heter egentlig Frank Tønnesen, kommer fra det lille 
stedet Sokndal i Rogaland og er en av landets beste låtskrivere. 
Tønes er blitt en av landets mest allsidige liveartister, og har 
siden starten i 1996 oppsøkt både hovedstaden og steder 
i geografien man ikke visste eksisterte, opptil flere ganger. 
Alltid til humrende smil og dundrende applaus.

Han har solgt ut flere av landets store scener, og gjestet 
hovedscenen på de største festivalene med fullt band.  Men 
har også stått helt alene på årsmøtet i opptil flere bondelag 
på Jæren. Dessuten har han hanket inn tre Spellemannpriser 
og haugevis med terningkast i pressa.  Hittil.

Kombinasjonen av underfundige fortellinger, der tekstene 
forener det mollstemte med det kloke, og det komiske med 
det vanvittige gjorde Tønes berømt.
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Lørdag 27. april kl. 21.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

HEINE ROBSTAD BAND MED «FRANK SINATRA SHOW»
Velkommen til vårens siste «Lørdag på Kulturhuset». 
Liker du Frank Sinatras musikk? Nå kan du få oppleve Heine Robstad 
med band! Drøm deg tilbake til 50-tallet med låter som «New York, 
New York», «Moon River» og «Angel Eyes». På flygel den dyktige Bernt 
Andre Moen i fri dressur, en stødig rytmeseksjon med Tobias Øymo 
Solbakk på trommer og Svein-Helge Vikse på kontrabass. Under 
konserten blir det også noen duetter med en spennende gjesteartist. 
Alt ligger til rette for en svært hyggelig aften i Sinatras ånd.

BIBLIOTEKET TILBYR:

LUNSJPÅFYLL  - gratis, spennende, korte foredrag for alle 

Torsdag 24. januar kl. 13.00:  
«Sørlandets sjørøver- og kaperhistorie» ved Ole Bernt Tellefsen. 
Velkommen til et engasjerende foredrag om vår ramsalte forhistorie fra  
forfatter, regissør og skuespiller Ole Bernt Tellefsen. Temaet tok han 
opp i den prisbelønte dokumentarfilmen «Med rett til å kapre».

Tirsdag 26. februar kl. 12.00:  
Forfatterbesøk av Benedicte Meyer Kroneberg 
Vel møtt til et interessant bekjentskap med lærer og forfatteren til bl.a. 
kritikerroste «Ingen skal høre hvor stille det er» og «Der det brenner».

Lørdag 16. mars kl. 13.00:  
Forfatterbesøk av Janne Stigen Drangsholt 
Hun debuterte i 2011 med «Humlefangeren». Senere har hun kommet 
med 3 bøker om Ingrid Winter. Bøkene er humoristiske og tar dagens små 
og store problemer helt på kornet. 

Bill. kr. 200,- 
kan bestilles på tlf. 38 13 73 00, 

ebillett.no/vennesla, kjøpes i 
forkant på biblioteket eller ved 

inngang fra kl. 19.00. 
Smia vil være åpen med salg 

av alle typer drikke.
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Andre arrangement i Kulturhuset (pr. des. 2018)

Søndag 20. jan. kl. 17.00 i Salen: Film «Dragetreneren 3»
Søndag 20. jan. kl. 19.00 i Salen: Film «Second Act»
Lørdag 9. februar kl. 18.00: UKM (Ung Kultur Møtes)

Fredag 1. mars kl. 20: Konsert med Hilde Selvikvåg (ebillett.no)
Lørdag 9. mars kl. 12.00: Lørdagskino for barn

Fredag 15. mars kl. 19.00: Konsert med Arne Benoni (ebillett.no)
Lørdag 13. april kl. 12.00: Lørdagskino for barn

Torsdag 2. mai, fredag 3. mai kl. 17.30 og lørdag 4. mai 
kl. 12.00 i Salen: «Olsenbanden jr. på sirkus». 
Lørdag 11. mai kl. 12.00: Lørdagskino for barn

Tirsdag 28. mai kl. 18.00: Konsert med fordypningselever på Kulturskolen

Vi tar forbehold om endringer. 
Følg med på vår hjemmeside og Facebook-side for flere arrangement.

Hver tirsdag fra 22. januar kl. 17.00-18.00 i Vennesla bibliotek:
 «Strikk (eller ikke strikk) og lytt». Ta med deg strikketøyet – eller ikke, vi har høytlesing fra utvalgte 

bøker og tekster. Velkommen til en uformell og rolig ettermiddagsstund. Passer for alle voksne!

VI SERVERER MIDDAG HVER ONSDAG OG TORSDAG!


