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Velkommen til Kulturhuset   
Nå går det mot lysere tider og vi på Kulturhuset har mye å tilby også i vår. Fantastiske Foajekonserter, bra 
barnearrangement, fine foredrag, kule kinofilmer, briljante bøker og artige arrangement kan du glede deg til.  

Takk for økonomisk støtte fra Sparebanken Sør og 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 eller følg oss på Facebook.

2

Lørdag 25. januar kl. 12.00 i Foajéen
KULTURHUSET OG TEATER PERGOLA PRESENTERER: 

«Egg»
Ett egg. Ett egg med glitter. Ett egg med mønster. Ett egg med lys. 
Hva er inni egget, mon tro?
Bli kjent med kyllingen Pip og mammaen hans. Det blir en reise 
fylt av egg, plaster og gode klemmer. En liten historie om å utforske 
verden og se hva som skjer, hvis man tar sjansen.
EGG er en sjarmerende forestilling om trygghet, kjærlighet og det litt skumle. 

Skuespiller og pedagog Siren Solvik har tidligere besøkt Vennesla 
både med «Eplet» og «Vennskap i full fart». 

Passer for barn fra ca. 3 år og oppover (kan også egne seg for yngre barn) 
og varer i ca. 20 minutter.                                                
                                                                        

Lørdag 29. februar kl. 12.00 i Foajéen
KULTURHUSET OG TEATER AVVIK PRESENTERER: 

«Klovnen Koko»
Inspirert av gamle stumfilmhelter og tegnefilmhumor varierer den mellom 
klassiske og ikke fullt så klassiske klovnegags, akrobatikk, dans, musikk, 
ballongkunstnerier, slapstick i høyt og lavt tempo og en høy grad av 
publikumsinvolvering. Klovnen Koko vil gjerne vise frem sine fantastiske 
kunster, men det går ikke helt som planlagt. Leveres med lattergaranti.

Klovnen Koko, alias Tobias Vik, har tidligere vært her med «Bestevenner» og «Knuff og Klem»
 
Passer for barn fra ca. 3 år og oppover og varer i ca. 40 minutter.                                                                          
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Lørdag 28. mars kl. 12.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

Laffen og Kikka: 
«Den farlige artiskokken»                               
«Laffen sto nok nesten bakerst i køen da arbeidslysten ble delt 
ut. Men han liker dårlig at Kikka synes han er lat. Da gjelder det 
å finne en troverdig forklaring på at han ikke har gjort jobben 
sin. Derfor blir han syk. Kikka har stor forståelse for at Laffens 
kropp må ha ro hvis han er syk. Men da kan han heller ikke 
være med på det store karnevalet. Hvis han da ikke kan bli 
kvitt ”sykdommen” i full fart......»

Laffen og Kikka tar nok en gang ungene med inn i gjenkjen-
nelige hverdagssituasjoner krydret med fantasi, dramatikk, 
humor og musikk. Denne gangen er det latskap, unnaluring 
og lojalitet som står i fokus 

Passer for barn fra ca. 4 år og oppover og varer i ca. 40 minutter.                                                                          

Lørdag 18. april kl. 12.00 i Foajéen
KULTURHUSET OG AGDER FOLKEAKADEMI 
PRESENTERER:

«Indios Forunderlige Verden» 
Klovnene Morten Uglebjerg Norli og gitarist 
Gabriel Klingen Borg viser en livsbejaende, 
magisk, poetisk og musikalsk klovneforestilling.
 
Etter forestillingen får barn og voksne selv 
mulighet til å lære kunster som sjonglering, 
dans og akrobatikk.

Forestillingen passer for barn fra 3-4 år og 
oppover og varer i 30 minutter. 
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Lørdag 25. januar kl. 20.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

HERNES OG MAGNUSSEN MED BAND
Johnny Verdal - Torkel Haddeland - Arnt Haddeland - Jan Berhus - Glenn Håkon Langemyr

 
Igjen byr vi på kvalitetsmusikk fra Vennesla. Denne er gangen er det country og countrygospel på 
programmet. Anita Hernes har nesten 40 år bak seg som artist. Hun har spilt inn fem plater og har 
bl.a. opptrådd på gamle Grand Ole Opry i Nashville. 

Tom Magnussen er hennes bror og har spilt med Anita i alle år. 
Han var også med i Guttane som laget fire plater. Toms datter, 
Hege Anette Magnussen er blitt en meget dyktig vokalist som vi vil 
få høre mye til fremover

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. 250,- 
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 29. februar kl. 20.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

JOHNNY GUITAR AUGLAND 
& JOHNNYS ETAT
Ingenting mindre enn en skikkelig blueskveld med de aller 
beste, kan vi by på. Johnny Guitar Augland er viden kjent 
for sitt arbeid med The Blue Masters, Good Time Charlie og 
Vidar Busk & His True Belivers. 

Som bakmann har han gjort seg bemerket som produsent, 
musiker og låtskriver på Vidar Busks tre første bluesplater. 
Johnny er en av de viktigste artistene i norsk blues de siste 25 
årene og han har turnert med store bluesartister som Lowell 
Fulson, Hubert Sumlin, Lousiana Red og Rock Bottom.

Til Vennesla tar han denne gangen med seg Kristoffer Tokle, 
Morten Martens, Kenneth Silden og Reidar Mofjell. I 2020 
kommer ny plate, med nye låter og norske tekster. 
Kanskje får vi en forsmak på dette i februar?

Lørdag 28. mars kl. 20.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

« 4 SANGERE 
MED HVER SIN STIL »
Velkommen til en helaftens konsert med variert musikk fra 
filmer som «A star is Born», «The Greatest Showman», Roc-
ket Man», «Sing» osv. Her vil du bli servert et utvalg av hits, 
plukket fra senere tids musikkfilmer. 

Vi er heldige i Vennesla, som har så mange dyktige sang-
talenter. Celina Gjerald, Jon Even Kile, Patrick Åteigen 
og Eva Ånonsen har alle på hver sitt vis satt sitt preg 
på musikklivet både lokalt og nasjonalt. 

Eva går på Kongshaug musikkgymnas. Hun er en dyktig 
vokalist og pianist. Celina studerer nå ved UiA og fikk mye 
skryt for sine opptredener under The Voice 2019 på TV2. 
Patrick studerer også ved UiA og har en særegen stemme 
som spenner over et stort register. 
Han behersker alt fra rolig popballader til hese rockelåter. 
Jon Even er lege, kommer fra en sangglad familie og er 
en vokalist som mester de fleste sjangere. 

Kveldens band består av Per Erik Olsen, Eirik Sørbø, 
Thomas Fagervik og Are Bjørnestad. 
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Lørdag 18. april kl. 20.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

«MISTER A. AND HIS COOL GANG»
Et splitter nytt band så dagens lys i fjor. Men musikerne har lang farts-
tid bak seg i flere forskjellige band i forskjellige sjangere. Anders Rob-
stad spiller ikke bare nydelig trompet og flygelhorn, han synger også 
funk og soul som han aldri skulle gjort noe annet! 

Med seg i sin kule gjeng har han dyktige folk som Øyvind Wenner-
berg, Helge Hodnemyr og Eirik Hodnemyr. Musikken er bl.a. cover-
låter av bl.a. Earth, Wind & Fire, Mezzoforte, D’Sound og Al Jarreau 
samt egenkomponert soul/funk musikk. 

Bill. kr. 250,- 
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.

BIBLIOTEKET: 
Her 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.

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 våren!



7

Søn 19. jan kl. 17.00:  «Dolittle» - familiefilm

Søn 19. jan kl. 19.00: «Bombshell» - drama

Tors 23. jan: Den store høytlesningsdagen

Søn 26. jan kl. 17.00: «Elleville Elfrid» - familiefilm

Søn 26. jan kl. 19.00: «1917» - drama/krigsfilm

Søn 2. feb kl. 17.00: «Spion i aksjon» - familiefilm

Søn 2. feb kl. 19.00: «Jojo Rabbit» - drama/komedie

Man 3. - fre 7. feb: Fotoutstilling ved Vennesla VGS

Tors 6. feb: «Harry Potter Book Night» for tredje gang. 

Lør 8. feb kl. 18.00 i Salen: 
Ung Kultur Møtes (UKM)

Lør 15. feb kl. 12.00 i biblioteket:
Feiring av Anne Cath Vestly sin 100-års bursdag

Fre 21. feb: Sjakkdag i biblioteket

Fre 21. feb kl. 19.00 og lør 22. feb kl. 18.00 i Salen:
«White Queen» - en Queen musikal. Gratis inngang.
Arr.: Vennesla Musikal og Scene

Fre 3. apr kl. 12.30 – 15.00:  Påskeeggjakt i biblioteket 
Tors 23. apr: Verdens bokdag. Med bl.a. høytlesning, 
masse lesetips og nyttig informasjon. 

Ons 6. mai og tors 7. mai: «Flere Farger» Av og med 
barn og ungdom med ulik bakgrunn, historie og 
identitet. Arr.: Vennesla Kulturskole
 
VERKSTEDER: 
Lør 8. feb: Kl. 12.00-14.30: Morsdagsverksted

Ons 12. feb: Kl. 12.30-15.00: Valentinesverksted

Ons 19. feb: Kl. 12.30-15.00: Vinterferieverksted

Ons 1. april: Kl. 12.30-15.00: Påskeverksted

BOKTIPS / STRIKK & LYTT KL. 12:30:
23. jan, 20. feb, 12. mars og 23. april

BARSELGRUPPER: Biblioteket vil invitere inn 
barselgrupper til boktips og kanskje temaforedrag. 
Se FB og kulturhusets hjemmeside

Andre arrangementer 
i Kulturhuset



TORSDAGER KL. 12.00 - BIBLIOTEKET TILBYR:

LUNSJPÅFYLL  - gratis, spennende, korte foredrag for alle 

Torsdag 16. januar kl. 12.00:  
Arkeolog Morten Olsen med: «Ødegårder – da Svartedauen kom til Vennesla». 

Torsdag 27. februar kl. 12.00:  
Sven Slettedal fra Stiftelsen Arkivet: «Om motstandskamp under krigen og rettsoppgjør etterpå»

Torsdag 19. mars kl. 12.00:  
Forfatter Knut Mæsel: «Krig og hverdag 1940 i Kristiansand»

Torsdag 2. april kl. 12.00:  
Forfatter Sonja Holtermann presenterer sin nyeste kriminalroman

Torsdag 16. april kl. 12.00:  
Forfatter Agnes-Margrethe Bjorvand: Ny bok for voksne om Anne-Cath. Vestly (hadde vært 100 år i år). 

Torsdag 14. mai kl. 12.00:  
Forfatter Camilla Bøksle: «Alt er nært, alt er langt borte». 

VELKOMMEN TIL OSS

Åpent mandag - fredag kl. 10-16, lørdag kl. 11-15
T: 38 15 84 10 • E: smia@a3ressurs.no • https://www.facebook.com/smiavennesla/

I Smia byr vi på en varm, åpen og inkluderende atmosfære, og en sosial og uformell 
møteplass for alle i bygda vår, hvor mangfold og opplevelser innen mat, kunst og 
kultur står i fokus.

Hos oss kan du nyte et stort utvalg av varme og kalde retter, bestille mat til store 
og små anledninger, eller leie lokaler til selskaper og arrangementer.

I vår serverer vi deilig søndagsmiddag klokken 12.30 til 15.30 på følgende datoer:
12.januar,  09.februar, 08.mars, 05.april, 10.mai og 14.juni. 

Husk. Vi serverer også middag hver onsdag og torsdag alle uker!


