
ARRANGEMENTER I KULTURHUSET 
HØSTEN2020



Velkommen til Kulturhuset høsten 2020                                                                                                                                            
Nå begynner vi forsiktig å åpne opp for arrangementer i Kulturhuset igjen. Vi har gjort en del 
smitteverngrep som gjør at publikum skal få en trygg opplevelse hos oss. Det vil være større 
avstand mellom publikum og enda hyppigere rengjøring av smitteflater. Se ellers egen bolk om 
smitteverntiltak. 

Vi har den store glede av å ønske velkommen til fire Foajekonserter og fire Lørdag på Kulturhuset 
- for barn. I tillegg har både Vennesla kino, Vennesla bibliotek og Vennesla Kulturskole et 
spennende program for høsten.  

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 og følg oss på Facebook.

Smitteverntiltak ved kulturarangementer 
for barn - høsten 2020                                                                                                                                            
Siden vi så gjerne vil fortsette med de super-populære barnearrangementene siste 
lørdag i hver måned, har vi tatt noen grep som vi håper dere vil synes er fornuftige. 

• Vi ber alle om å holde god avstand når dere skal inn i Salen. 

• Det kommer fortsatt til å være gratis adgang, men alle familier skal registreres 
   med kontaktperson og telefonnummer ved hovedinngangen til Salen. 

• I salen ber vi dere sørge for at kun de som er sammen til daglig som sitter sammen, og 
   at det er minst to seter til neste gruppe. 

• Vi har satt tak på 100 personer inne i Salen (Det er 300 sitteplasser). 

• Vogner o.a. kan ikke tas med inn. 

• Det er satt fram håndsprit og dette skal alle bruke før de går inn. 

• Ved forestillingsslutt; gå rolig ut med god avstand. 
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FRI ENTRÈ 

MED STØTTE FRA
SPAREBANKEN SØR

OG 
AGDER 

FYLKESKOMMUNE

KULTURHUSET PRESENTERER:

Den gamle klovnen Buster ser tilbake på tiden da han 
var klovn på et ekte sirkus. En tid han minnes med 
glede og som han elsker å fortelle om – til publikums 
store begeistring.

Så går han inn i dukketeatret og vi møter Sirkusdirektøren, 
Buster, den spanske klovnen «Langhals», med verdens 
lengste hals, søstra til Buster og 
babyen hennes, en forunderlig 
tryllepose og en pensjonert elefant. 

Passer for barn ca. 3-10 år og
varer i ca. 30 min. 

«Sirkus Buster» 
- med Petter Wiik & Dukketeateret

Lørdag 31. oktober kl. 12.00 i Salen

KULTURHUSET PRESENTERER:

Mikkel og Reverocker’n er noen ordentlige luringer. 
Vet du hva de gjør? De knabber tekstene fra kjente 
barnesanger som «Mikkel Rev», «Bæ, bæ lille lam» og 
«Når trollmor har lagt sine elleve små troll». Så forandrer 
de ørlite på sangene, spiller dem på en rocka måte og 
sier de har laget dem selv. Makan! 

Noen mener til og med at de jukser med applausen så 
det skal høres ut som publikum klapper ekstra mye. 
De er virkelig noen sleipe og sleske karer!
Men kanskje det kan bli en bra konsert likevel? 

Passer for barn ca. 3-10 år og varer i ca. 30 min. 

Mikkel og Reverocker’n

Lørdag 26. september kl. 12.00 i Salen

Lørdag i Kulturhuset 
- for barn

FRI ENTRÈ 

MED STØTTE FRA
SPAREBANKEN SØR

OG
AGDER 

FYLKESKOMMUNE
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KULTURHUSET PRESENTERER:

KULTURHUSET PRESENTERER:

Laffen og Kikka elsker jula og alt som 
følger med av forberedelser, hemmeligheter og 
forventninger. I denne produksjonen inviteres 
små og store inn i Laffen og Kikkas juleunivers, 
en liten time garantert uten kjøpepress.

Den lille teater-truppen pleier å lage interaktiv 
forestilling hvor publikum slippes til på scenen. 
I år blir dette litt annerledes, men fremdeles 
skal publikum være med på ablegøyene fra salen.  
Her blir det fri flyt av glede og forventning. Behovet for 
tradisjoner behandles med både alvor og skjemt. Sang 
og musikk hører med og Laffen og Kikka har laget flere 
nye julesanger til forestillingen.»
 
Forestillingen er av og med Leif Fjelldal og Christel Aas. 
Passer for barn fra ca. 3 år og varer i ca. 50 minutter.  

«Bestevennene Tøddel og Tilde trives som 
omreisende underholdere. Så fort de 
finner et passende publikum setter de i gang, 
og med seg har de en håndfull strenge-
instrumenter, 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.

Passer for barn fra ca. 3 år og varer i ca. 40 minutter.  

Laffen og Kikka: «Hjertelig jul»

Teater Avvik: «Bestevenner»

Lørdag 28. november kl. 12.00 i Salen

Lørdag 5. desember kl. 12.00 i Salen

FRI ENTRÈ 

MED STØTTE FRA
SPAREBANKEN SØR

OG
AGDER 

FYLKESKOMMUNE

FRI ENTRÈ 

MED STØTTE FRA
SPAREBANKEN SØR

OG
AGDER 

FYLKESKOMMUNE
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Bill kr. 350,- 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.

Bestilling ved bordene.

KULTURHUSET PRESENTERER:

Enkelte artister har evnen til å levere full pott hver 
gang de opptrer, Jørn Hoel er en slik artist. Med sin 
særegne stemme, selvironi, udødelige sanger, lune 
kommentarer, betraktninger og små anekdoter om 
tekstene og historiene bak, kan vi love deg en helstøpt 
aften i denne nye konsertforestillingen.

«På denne turneen vil sangene mine fremstå slik de 
er skrevet. Jeg liker den utfordrende nærheten som 
oppstår i et lokale med et sittende publikum, med 
bare meg på scenen. Da hjelper det å ha noen kjente 
og folkelige sanger som får publikum engasjert til å 
synge med.»

Jørn Hoel er en mester i å være seg selv, samtidig 
som han skifter mellom det melankolske, gjennom 
blues toner til operafølelser, og til det fyrrige 
latinamerikanske.

Smitteverntiltak: Siden vi så gjerne vil fortsette med disse godt besøkte Foajekonsertene siste 
lørdag i hver måned, har vi tatt noen grep som vi håper dere vil synes er fornuftige. 

Vi gleder oss til å ønske dere velkommen tilbake og håper at høstens program faller i smak. Da det 
er færre billetter enn tidligere, anbefaler vi at du er raskt ute med billettkjøp, dersom det er noe du vil 
ha med deg. 

• Vi håper flest mulig kjøpe billett via ebillett.no. Dersom dette er umulig, så selges billetter i forkant på 
   biblioteket og på telefon 38137300. Er det flere igjen, så selges disse ved inngang fra kl. 19.00. Alle 
    som kjøper billett blir registret med navn og telefonnummer. Dette blir slettet 10 dager etter konserten. 
   Dersom konserten blir avlyst, blir penger for billetten refundert.
• Vi ber alle om å holde minst en meters avstand når dere skal inn i Foajeen.  Alle med billett vil komme 
   inn og vi starter ikke før alle er på plass. 
• De som til daglig er sammen, kan sette stoler tett. For andre ber vi at det holdes avstand til 
   andre gjester. Det kan ikke flyttes andre stoler uten avtale med vertskapet da disse er satt opp 
   slik en-meters regelen sier. 
• Det er redusert fra 190 plasser til 150 plasser. I tillegg kan det sitte 10 personer på mesaninen 
   (alkoholfritt område). Det kan ikke forhåndsbestilles plasser. 
• Det er satt fram håndsprit, og dette skal brukes av alle før de går inn. 
• Ved pause og etter konserten, ber vi om at dere fortsetter å holde avstand.  
• Smia vil selge kaffe, brus, øl, vin og snack ved bordene. 

Jørn Hoel

Lørdag i Kulturhuset 
- for voksne

Lørdag 26. september kl. 20.00 i Foajéen
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Bill kr. 250,- 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.

Bestilling ved bordene.

Bill kr. 250,- 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.

Bestilling ved bordene.

KULTURHUSET PRESENTERER:

Tre av Sørlandets mest erfarne 
vokalister har denne kvelden slått seg 
sammen og vil gi oss en 
fantastisk 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 forskjellige merittliste sier noe om kritikerroste 
plateutgivelser både solo og med forskjellige band, over 20 år i 
bransjen, store og små konserter i inn- og utland, mottatte og 
nominerte til store priser, og vellykket samarbeid med de største 
artistene i Norge. 

Vi har noe å glede oss til.
  

Grande, Sordal og Nordhus
Support (Øksendal)

Lørdag 31. oktober kl. 20.00 i Foajéen

KULTURHUSET PRESENTERER:

Våre hjemlige countryhelter, G. Thomas og Hawk 
Christensen ønsker å fortelle Outlaw country 
historien i et eget show. Dette blir en aften full av 
kruttsterk Outlaw Country med låter fra bl.a. Hank 
Williams, Willie Nelson, Travis Tritt, David Alan Coe, 
Johnny Cash og selvfølgelig Waylon Jennings m.fl. 

G. Thomas regnet nærmest som en legende innen 
denne type musikk. Han har nærmere 40 år som 
artist bak seg og har bl.a. gitt ut 11 soloalbum. I 
tillegg har han flere sideprosjekter med forskjellige 
countryshows.  

Hawk Christensen, hestehvisker og musiker, kjent 
fra bl.a. tv-serien «Norske Rednecks» og for sin 
egen tøffe og rufsete musikkstil. Hawk har spilt 
gitar og opptrådt siden han var svært ung. Tidligere 
gitarist for outlaw-legende Wendel Adkins, turnert 
med tidligere bandmedlemmer til Waylon Jenning 
og spilt inn både musikk og videoer. 

G. Thomas og Hawk Christensen
«From Hank to Waylon»

Lørdag 28. november kl. 20.00 i Foajéen
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Lørdag 12. september kl. 12.00 i Salen:                                                         
Lørdagkino «Brannmann Sam – Klar for opptak!»

Søndag 13. september kl. 17.00 i Salen:                                                        
«Brannmann Sam – Klar for opptak!»

Søndag 13. september kl. 19.00 i Salen:                                                                   
«Dianas bryllup»

Lørdag 7. november i Salen: Den store Kinodagen

Husk også:
Fredag 25. september i Foajeen: Pride-arrangement 

Det vil bli kinoforestillingene hver søndag 
kl. 17.00 og 19.00. Følg med på Kulturhuset 
FB side og kommunens hjemmeside.

VENNESLA KINO

KULTURHUSET PRESENTERER:

Endelig er Swinging Christmas 
tilbake i Kulturhusets Foaje. 
Vennesla Musikkorps’ julekonsert 
er virkelig noe å glede seg til.

Vær klar for de store amerikanske 
juleklassikerne med storbandrytmer 
fra Vennesla musikkorps dyktige 
musikere. Dirigent er den alltid 
opplagte Thomas Hansen. 

Med på konserten er som alltid bygdas egne Bente Worren, Per Ove 
og Vegard Åteigen. 

Kveldens konferansier er selvfølgelig Bjarne Nordhagen.
Velkommen!

«Swinging Christmas»

Lørdag 5. desember 
kl. 20.00 i Foajéen

Bill kr. 250,- 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.

Bestilling ved bordene.
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«LUNSJPÅFYLL» I REGI AV VENNESLA BIBLIOTEK
- TORSDAGER KL. 12.00: 

24. september:  Møte med forfatter Camilla Bøksle.
Hun mottok Sørlandets litteraturpris i år for sin første bok: «Det er vakrest når det skumrer».

8. oktober:  I anledning 100 års-jubileet til Anne-Cath. Vestly i år, kommer Agnes-Margrethe Bjorvand og 
holder et foredrag om Vestly. Noe å glede seg til for alle voksne som kjenner Vestlys barnebøker.

22. oktober: Knut Mæsel kommer igjen og forteller om krig og hverdag i Kristiansand i 1940.

12.november:  Møte med krimforfatter Sonja Holterman. Hun vil fortelle mest om den nyeste boka ”Gå med meg”.

KULTURUKA I VENNESLA 23/10 - 1/11
Det vil i år bli en Kulturuke med flere mindre arrangement rundt om i hele kommunen. På Kulturhuset vil det 

både være arrangement i Foajeen, Salen og utstilling i nedre Foaje/Eventyrrommet. Følg med på FB og i 
postkassa når Kulturukebrosjyren kommer. 

VENNESLA KULTURSKOLE
Kulturskolen vil i høst ha flere spennende prosjekt på Kulturhuset.

Ons. 28. oktober og tors. 29. oktober fremføres «Flere Farger»
Fre. 11.- man. 14. desember kl. 17.30 spilles «Bugsy Malone» i Salen

Informasjon om billettsalg og priser kommer. Følg med på Kulturhusets FB-side.


