
ARRANGEMENTER I KULTURHUSET 
HØSTEN



Velkommen til Kulturhuset høsten 2019                                                                                                                                            
Nå nærmer det seg høst og vinter i Vennesla. Kulturhuset har mye spennende på programmet 
for de fleste.  I slutten av oktober starter også Kulturuka, årets lengste uke, med 10 dager fylt 
med store og små arrangement spredt over hele kommunen. Du har mye å glede deg til!

Takk for økonomisk støtte fra Sparebanken Sør og Vest-Agder fylkeskommune. Dette gjør at vi 
kan skape ekstra aktivitet og ha gratis barneforestillinger siste lørdag i måneden.  

Velkommen til gode opplevelser!

 
    Se også venneslakulturhus.no og følg oss på Facebook.
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KULTURHUSET OG GIERT WERRING
PRESENTERER:

PÅ TUR er en dukketeaterforestilling hvor 
det skapes en verden der det umulige blir mulig.  
Fantasien er drivkraften, og det hverdagslige blir 
fantastisk. Det er altså Baldrian og 
Musa det er snakk om. De lever sitt liv 
innenfor rammen av en ” klassisk dukketeaterscene”. 
Dukkene er likevel ikke døve for publikums reaksjoner, 
som ofte er både direkte og høylytte.

”Giert Werring beveger dukkene sine lekende og smidig, og 
har alltid plass til å flette barnas kommentarer inn i historien” 
Randi Berge Svendsen – Fædrelandsvennen.

Forestillingen varer i ca. 30 min og passer bra for barn 
fra ca. 3-6 år. 
             

«Baldrian og Musa - på tur» 

Lørdag 28. september kl. 12.00 i Foajéen

Lørdag i Kulturhuset 
- for barn

FRI ENTRÈ 

MED STØTTE FRA
SPAREBANKEN SØR

OG
VEST-AGDER 

FYLKESKOMMUNE
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FRI ENTRÈ 

MED STØTTE FRA
SPAREBANKEN SØR

OG
VEST-AGDER 

FYLKESKOMMUNE

KULTURHUSET PRESENTERER:

KULTURHUSET PRESENTERER:

Velkommen til Beatles for barn. Brø-
drene Erik, Mark og Scott Bjorvand 
sammen med Per Henning Finstad 
har satt sammen et knippe av Beatles 
mest kjente sanger. Det er bare å gle-
de seg til et rocka og underholdende 
Beatles-show. Konserten er tilrettelagt 
for barn og barnslige voksne.

Forestillingen varer i ca. 30 min. og 
passer for barn fra 3-4 år og oppover.

„Pirater er røffe og rå, slår deg gul og blå! Det 
mener i hvert fall kanonmann Knuff. Kaptein 
Klem er ikke enig. Han mener det er mye vik-
tigere å synge, danse og trene opp nye lokale 
minipirater. 
Uten å være enige verken om hvem som er kap-
tein eller hva som er meningen med besøket de-
res, byr Knuff og Klem på en anarkistisk, upeda-
gogisk, rampete, musikalsk og fysisk forestilling, 
der publikum blir servert piratskole, spisekon-
kurranse, sverdkamp, dårlige ordspill,  og mye 
mer. Hvem må gå planken når Knuff og Klem 
kommer til Vennesla? Velkommen, om du tør”

Forestillingen er av og med Henrik Berg Larsen 
og Tobias Vik. Den varer i ca. 40 min, min. og 
passer for barn fra ca. 4 år og oppover.  

«Beatlemania» 
- med The Bjorvands

«Knuff og Klem - piratforestilling» 
- med Teater Avvik

Lørdag 26. oktober kl. 12.00 i Foajéen

Lørdag 30. november kl. 12.00 i Foajéen

FRI ENTRÈ 

MED STØTTE FRA
SPAREBANKEN SØR

OG
VEST-AGDER 

FYLKESKOMMUNE
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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.

(18-års grense)

Bill kr. 300,- kan kjøpes 
på ebillett.no, bestilles på 

tlf. 38 13 73 00, kjøpes i forkant 
på biblioteket eller ved inng. fra 
kl. 19.00. Smia vil være åpen 
med salg av alle typer drikke 

og småsnacks.

KULTURHUSET PRESENTERER:

ELG er mest kjent som selveste stemmen i Dance With A Stranger. 
Som soloartist har han også blitt en folkekjær sanger, gitarist og 
låtskriver som i snart 40 år har gjort seg bemerket, også langt utover 
Norges grenser. 

I 2018 fylte Øivind Elgenes/ELG 60 år, noe som ble markert både 
med nytt album og konserter til fulle hus rundt om i landet. 2018 
bød også på seier i TV2’s «Århundrets stemme» 

Uansett setting, slutter ikke publikum å bli berørt av ELG`s helt egne 
måte å formidle på, noe han fikk bevist i den populære TV serien” 
Hver gang vi møtes”.  

Konserten vil bestå av låter fra hans hittil siste album, men også 
publikumsfavoritter fra hans tidligere album. 

«ELG - solo» 

Lørdag 28. september kl. 20.00 i Foajéen
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Bill kr. 200,- kan kjøpes 
på ebillett.no, bestilles på 

tlf. 38 13 73 00, kjøpes i forkant 
på biblioteket eller ved inng. fra 
kl. 19.00. Smia vil være åpen 
med salg av alle typer drikke.

Bill kr. 200,- kan kjøpes 
på ebillett.no, bestilles på 

tlf. 38 13 73 00, kjøpes i forkant 
på biblioteket eller ved inng. fra 
kl. 19.00. Smia vil være åpen 
med salg av alle typer drikke.

KULTURHUSET PRESENTERER:

KULTURHUSET PRESENTERER:

Vi har noe å glede oss til når Vegard Åteigen tar 
med Otto Lunden, Kim Slotten og Per Ove 
Åteigen til Kulturhuset. Det vil også bli overraskel-
ser i form av flere gjesteartister. 
Vegard har vært involvert i kulturlivet gjennom en 
rekke samarbeidsprosjekter som bl.a. Puls, Ramp, 
Swinging Christmas, Akustisk Torsdag osv. Egne 
soloprosjekt har det også blitt flere av. Endelig etter 
mange oppfordringer fra publikum blir det en egen 
konsert hvor Vegard Åteigen står i sentrum. 

Vegard har sunget hele livet og har vært innom de 
fleste sjangere. 
Denne kvelden vil vi både få servert Vegards musi-
kalske favoritter og noe egenprodusert.  
  

Denne kvelden inviterer vi til noe nytt. Hva sy-
nes du om svingende latinamerikansk salsa- og 
rumbamusikk? Fantastiske dyktige musikere og 
sangere, som også tar med seg norgesmestere 
i salsa denne kvelden. Vi rigger også dansegulv 
hvis du har lyst til å svinge deg litt. Smia stiller med 
småretter og drikke av forskjellige slag. 

I 2005 var den cubanske vokalisten Volodia Via-
monte på turne for Rikskonsertene i Norge. I 2016 
startet han eget band, og fikk med seg et knippe 
av de beste musikerne Sørlandet kan by på! 

El Rumbeo består av: Volodia Viamonte, vokal, 
Tore Bråthen, trompet/vokal, Jørund Myrmo 
Schifloe, piano, Audun Ramo, bass, Jørn 
Rud, congas/vokal,  Arild Nyborg, timbales. 
Norgesmesterne i cubansk salsa, Siril Reyes 
Aartun og Eyner Reyes kommer. 

«En musikalsk kveld» med 
Vegard Åteigen, band og venner 

«El Rumbeo»
– latinamerikansk musikk

Lørdag 26. oktober kl. 20.00 i Foajéen

Lørdag 30. november kl. 20.00 i Foajéen
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 På biblioteket finner du et bredt utvalg av bøker, lydbøker og filmer for barn, ungdom 
og voksne. Åpent: Mandag-torsdag: 10-18, Fredag: 10-16, Lørdag: 11-15

 
BIBLIOTEKET TILBYR OGSÅ 

Lesestunder for barnehager og skoleklasser: Avtal tidspunkt med biblioteket.

UTLÅN AV EBØKER: 
Mange e-bøker gratis til utlån på eBokBib.no Bøkene kan lastes ned på nettbrett, 

smarttelefon eller  PC. Du trenger et lånekort i et av Agder-bibliotekene, samt en pinkode. 
Kontakt biblioteket om du ikke har dette og for å få enkel opplæring.

LOKALHISTORISK SAMLING: 
Lokalhistorisk samling: stor samling av forskjellig materiale for hele kommunen. 

Gamle aviser, bygdebøker, bøker, hefter, men også filmer og fotografier. 
Alt tilgjengelig i eget rom i biblioteket, eller i billeddatabasen: agderbilder.vaf.no/fotoweb 

AVISER OG BLADER: 
Hold deg oppdatert ved å komme på biblioteket for å lese dagens papiraviser! 

I tillegg har vi en del blader og magasiner som også er til utlån.

UTSTILLINGER: 
Biblioteket tilbyr varierte utstillinger denne høsten!
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Lørdag 7. september kl. 12.00 i Salen: 
«Toy Story 4».  

Søndag 8. september kl. 17.00 i Salen: 
«Toy Story 4»

Søndag 8. september kl. 19.00 i Salen: 
«Once Upon A Time In Hollywood»

Mandag 9. september – lørdag 21. september: 
«Hvis klær kunne fortelle».  
Klær fra volds- og overgrepsutsatte barn forteller 
historier fra virkeligheten. Vandreutstilling i Foajeen

Søndag 15. september kl.17.00 i Salen: 
«Toy Story 4»

Søndag 15. september kl. 19.00 i Salen: 
«Downton Abbey»

Lørdag 28. september kl. 12.00 i Foajeen:
«Baldrian og Musa»

Lørdag 28. september kl. 20.00 i Foajeen:
«ELG»

Foreløpig program for Kulturuka i Kulturhuset. 
Det er også en rekke andre, små og store arran-
gement spredt utover hele kommunen. 
Se Kulturukeprogrammet som kommer i oktober.

Hele uke 44: Utstilling i nedre Foaje med 
fotografier av Ingvald R. Ingebretsen og malerier 
av Line Vennesland Fraser

Lørdag 26. oktober kl. 12.00 i Foajeen: 
«Beatlemania» med The Bjorvands

Lørdag 26. oktober i Foajeen: 
«En musikalsk kveld» - Vegard Åteigen og venner 

Søndag 27. oktober kl. 17.00 og kl. 19.00 i Salen: 
KulturukeKino

Mandag 28. oktober kl. 18.00-20.00 i Foajeen: 
Foredrag og kulturinnslag. 
Arr: Frokosten, Ressursen, NAV, Mental Helse. 

Tirsdag 29. oktober i Foajeen: 
«Hvordan integrere innvandrere i foreningslivet». 

Onsdag 30. oktober i Foajeen: 
Markering av FN-dagen. Arr. Vennesla folkeakademi

Lørdag 2. november i Salen: Den Store Kinodagen. 
Alle kinobilletter halv pris. 

Søndag 3. november kl. 17.00 og kl. 19.00 i Salen: 
KulturukeKino

Lørdag 30. november kl 12.00 i Foajeen:
«Knuff og Klem Piratforestilling»

Lørdag 30. november kl. 20.00 i Foajeen:
«El Rumbeo»

Andre arrangementer 
i Kulturhuset



VI SERVERER MIDDAG HVER ONSDAG OG TORSDAG!
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«LUNSJPÅFYLL» I REGI AV BIBLIOTEKET
- TORSDAGER KL. 12.00: 

Torsdag 26. september: 
Diakon og forfatter Per Emanuelsen med «Hverdagsglede». 

Han har bl.a. gitt ut bøkene «Omtanker» og «Godtanker»

Torsdag 10. oktober: 
Merete Ruenes driver den populære strikkebutikken «Strikkedilla» i Vennesla. 

Torsdag 24. oktober: 
Knut Mæsel, kjent bl.a. fra «Rusleturbøkene» kommer med «Kristiansand i krig – 9. april»

Torsdag 7. november: 
Fotoansvarlig ved Vest-Agder museet, Arve Lindvig presenterer historiske bilder fra Agder.  

Torsdag 21. november: 
Margit Dale, kjent fra bl.a. tv-seriene Fjellmat og Kystmat sammen med Trond Moi og Rune Andersen, 

kommer med foredraget: «Setesdals kulinariske skattkammer»

Torsdag 5. desember: 
Barnebokforsker Agnes-Margrethe Bjorvatn med foredraget «Astri Lindgrens jul». 

Hun har også gitt ut en biografi for barn om Astri Lindgren. 


