
Vennesla kommune

23. OKT - 1. NOV 202023. OKT - 1. NOV 2020

SPILLER:

SHOWMAKERS



FREDAG 23. OKTOBERFREDAG 23. OKTOBER  

kl. 19.00 på Moonlight 
«Moon got talent»«Moon got talent»
Talentkonkurranse med sang, dans, triksing og mye mer. Show for hele familien. 
Kom og hei fram alle de fantastiske ungdommene! Inngang. kr. 50,- under 18 år, kr. 
100,- over 18 år. Er du mellom 12-18 år og ønsker å delta med ditt talent? Kontakt 
Margareth Holberg, 98299891 eller margareth.holberg@vennesla.kommune.no 
innen 19. oktober.                                                                                                                 
Arr: Moonlight Vennesla
 
kl. 19.30 på Røyknes bedehus
«Nomeland – den finaste staden på jord»«Nomeland – den finaste staden på jord»
I forbindelse med lansering av 100-års jubileumsboka «Nomeland – den 
finaste staden på jord» inviteres alle til Kulturkveld med boklansering, 
kåseri og historiske bilder fra Nomeland og Røyknes. Musikk ved Charlie 
Blackwater. Enkel bevertning. Gratis inngang.
Arr: Røyknes sogelag

kl. 20.00 på Foajeen, Kulturhuset
Showmakers «Still alive»Showmakers «Still alive»
Bandet ble startet i 1963 og er Vennesla eldste rockeband. Etter 1970 har 
det vært en del pauser, men bandet er aldri lagt ned. I 2013 ble det holdt 
50-års jubileumskonsert. Bandet startet opp igjen våren 2019. Dagens 
besetning består av Sven Olav Stiansen på vokal/gitar, Helge Voreland 
på bass, Rolf Holmquist Arntzen på gitar/vokal, Øystein Haugsgjerd på 
trommer og Preben Isefjær på keyboard/vokal. 

Repertoaret er retro, med f.eks. Elvis, Cliff Richard, Beatles og andre fra 
60- og 70-tallet. Smia har åpent med salg av drikke ved bordene. 
Billetter kr. 250,- på Agder Lyd, tlf. 38155700 og ved inngang fra kl. 19.00. 
Vi tar også Vipps, 48881154. 
Arr: Showmakers

LØRDAG 24. OKTOBER LØRDAG 24. OKTOBER 

kl. 10.00-22.00 i Juvet på Stallemo
Familiedag hos Juvet BungyFamiliedag hos Juvet Bungy
Rappellering for hele familien. Prøv tandemrappellering sammen med 
barna (minimumsvekt 25 kg og totalvekt 140 kg) eller 
rappeller alene, fra den 57 m høye, fryktinngydende hengebrua, ned 
til vakre Kravlefossen. 

På kvelden blir det rappellering i mørke med hodelykt, mot en 
magisk, opplyst foss. Det blir fyr i bålpanne og salg av pølser og varm/
kald drikke. Spesialpris i Kulturuka kr. 400,- (ta med barn gratis på 
tandem). Bookes på juvetbungy.no. Også drop-in. Se juvetbungy.no for 
oppmøtested.
Arr: Juvet Bungy i samarbeid med Heavy Water Adventures
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kl. 11.00 i nedre Foaje og Eventyrrommet, Kulturhuset
«Farger – Vårt Språk»«Farger – Vårt Språk»
Åpning av kunstutstilling med 13 kunstnere fra 6 land. Åpningen vil 
være i Foajeen grunnet avstand. Billedkunst med stor spennvidde i 
kunstnernes uttrykk, farger, teknikker og bakgrunn. 

Kunstnere: Anne Marie Løland Jensen, Ali Benyawie, Aslaug Steen, 
Ellinor Holst Classon, Hanin Harata, Håvard Oseland, Ilse Meijer, 
Ingeborg Margrethe Haugaa Breistøl, Konrad Øhrn, Lina L. Berglund, 
Olga Lyulchenko, Stefan Dobrevski, Uzay Karov. Utstillingen vil være 
åpen i bibliotekets åpningstider fram til 31. oktober.
Arr: Olga Lyulchenko og Aslaug Steen

kl. 14.00 på Breimyr motorcrossbane
Åpen DagÅpen Dag
Mulighet for prøvekjøring av ATV og motocross for 5-12-åringer. Oppvisning. 
Værforbehold. Gratis adgang. Gratis vafler. Kiosk.     
Arr: Vennesla Motorsportsklubb

kl. 18.00 i Venneslahallen
«Høst i Hallen» - konsert «Høst i Hallen» - konsert 
Velkommen til en kveld med country og rock. Etter Sommer i Gågata er 
det klart for Høst i Hallen. Vi får besøk av Cross Country (Roger og Monica 
Næss) og Glazzvatt (Ronny Linde, Marlen Hansen, Daniel Reinhartsen, 
Hans Dalen, Haakon Johannessen). Sistnevnte band spiller god 
gammeldags rockemusikk som bl.a. Deep Purple, Black Sabbath, 
Whitesnake, Led Zeppelin og Rainbow. Det er mulig å få kjøpt 
forskjellige typer mat og drikke. Konserten har 18-års grense. 
Billett kr. 200,- på tlf. 91125971 og i Sentrumskjosken.

Arr: Mikael Andreassen 

SØNDAG 25. OKTOBER SØNDAG 25. OKTOBER 

fra kl. 12.00 på Setesdalsbanen/Paulen
Togtur og speideraktiviteterTogtur og speideraktiviteter
Velkommen til høstsøndag på Setesdalsbanen. Motorvogna «Sulitelma» 
kjører fra Grovane holdeplass ved verkstedstomta og opp til Paulen kl. 
12.00 og kl. 12.30 med retur fra Paulen kl. 14.00 og 14.30. Parkering 
på verkstedstoma, Steinsfossvegen. Pris kr. 25,- for barn og kr. 50,- for 
voksne. Pga smittesporing må billetter bestilles på: www.blett.no. 

I Paulen stiller speiderne med livline-, og øksekastkonkurranse samt 
andre speideraktiviteter. Gjestene kan ta med grillmat og drikke. 
Speiderne ordner selvfølgelig bål. Salg av kaffe, saft og vafler. Vi tar 
Vipps. Max. 200 besøkende i Paulen på en gang. De som velger å gå opp 
i Tømmerrenna blir registrert på Paulenbroa. 
Arr: Setesdalsbanen og 1. Vennesla speidergruppe 
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 kl. 13.00 fra Hægeland Herredshus
FolkehelseturFolkehelsetur
Turen går på helselagets turløype og er ca. 2 km. Passer for alle, både med 
rullator og barnevogn. 
Arr: Hægeland Helselag
 
kl. 14.00-18.00, Bommen elvemuseum
Kulturuka i BommenKulturuka i Bommen
Besøk vårt hyggelige museum og ta en titt på utstillingene. Kafe med salg 
av kaffe, Bommenvafler, is og brus. Gratis adgang.
Arr: Bommens Venner

kl. 17.00 i Salen, Kulturhuset
Kulturukekino: «Husnissene – Operasjon Bakverk»Kulturukekino: «Husnissene – Operasjon Bakverk»
«Vi møter den vesle husnissejenta Elfrid, som sammen med sine gode venner 
Kipp og Bo drar opp til jordens overflate for nye oppdagelser. Her venter 
mange morsomme opplevelser og eventyr.» Engelsk familiefilm med norske 
stemmer. Tillatt for alle. Varer i 1,17 t.
Arr: Vennesla kino
 
kl. 19.00 i Salen, Kulturhuset
Kulturukekino: «Børning 3»Kulturukekino: «Børning 3»
«En actionkomedie der billøp og moro er nøkkelingrediensene. Filmen tar oss med 
hele veien fra Trollstigen i Norge til den legendariske racingbanen Nürburgring i 
Tyskland.» Norsk komedie. Aldersgrense 6 år. Varer i 1,40 t.
Arr: Vennesla kino

MANDAG 26. OKTOBER  MANDAG 26. OKTOBER  

Vennesla skolemuseum/gml. gymsal
«Fra ull til klær – besøk på skolemuseet» «Fra ull til klær – besøk på skolemuseet» 
Skolesekkarrangement for 3. trinnet på skolene i Vennesla. Mulig for andre 
interesserte til å se skolemuseet disse dagene. 
Kontakt historielaget v/ Øyvind Bakken på tlf. 90860947 for avtale. 
Mandag 26. okt. - torsdag 29. okt. Gratis inngang.
Arr: Den Kulturelle Skolesekken / Vennesla historielag  

kl. 19.00 i Foajeen, Kulturhuset
«Den forhistoriske gården på Agder»«Den forhistoriske gården på Agder»
Arkeolog Morten Olsen holder et foredrag basert på sin nye bok. Gjennom 
ord og bilder vil vi få en introduksjon over en nærmere 6000 år gammel 
gårdshistorie på Agder. Spennende funn og forskning presenteres. Bilder av 
Ingvald R. Ingebretsen vil bli vist i forbindelse med foredraget. Gratis adgang.
Arr: Morten Olsen
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kl. 19.30 i Vennesla kirke
«I himmelen»«I himmelen»
Salme- og orgelkveld med kantor Bernard Emmelkamp. Presentasjon 
av nyeste utgitte orgelverk. Gratis inngang. John Terje Ruenes er 
konferansier. Kollekt til kirkemusikalsk arbeid.
Arr: Vennesla menighet 

TIRSDAG 27. OKTOBER TIRSDAG 27. OKTOBER 

kl. 18.00 i Salen, Kulturhuset
«Strandstien – historisk tilbakeblikk fra istid til nåtid» «Strandstien – historisk tilbakeblikk fra istid til nåtid» 
Velkommen til en kveld hvor vi setter søkelys på virksomheter, navn 
på steder og boplasser langs elva og fjorden. Vi vil høre om stedsnavn 
og hvordan elva ble brukt til bading, rekreasjon, vasking og ikke minst 
tømmerfløting. Panel bestående av Trygve Jortveit, Rolf Stokkeland, 
Håkon Honnemyr, Hans Gunnar Omdal og Vidar Abrahamsen. 
Programleder er Roald Omdal. Gratis adgang.
Arr: Vennesla historielag

ONSDAG 28. OKTOBER ONSDAG 28. OKTOBER 

kl. 17.00-21.30 på Moonlight Øvrebø 
Halloween-party Halloween-party 
Konkurranser, kiosk og skummel stemning. Premie til beste kostyme. 
Gratis inngang. 
Arr: Moonlight, Øvrebø

kl. 18.00 i Foajeen, Kulturhuset 
«Flere Farger - Vennesla» «Flere Farger - Vennesla» 
Velkommen til en multikulturell forestilling med sang, musikk og dans 
fra mange forskjellige steder i verden. Det blir et spennende møte 
med barn og ungdom i dagens Vennesla. 
Billett på ebillett.no, på 38137300, i bibliotekskranka og ved inngang. 
Begrenset antall billetter. 
Arr: Vennesla kulturskole

TORSDAG 29. OKTOBER TORSDAG 29. OKTOBER 

kl. 18.00 i Foajeen, Kulturhuset 
«Flere Farger - Vennesla» «Flere Farger - Vennesla» 
Velkommen til en multikulturell forestilling med sang, musikk og dans 
fra mange forskjellige steder i verden. Det blir et spennende møte med 
barn og ungdom i dagens Vennesla. 
Billett på ebillett.no, på 38137300, i bibliotekskranka og ved inngang. 
Begrenset antall billetter. 
Arr: Vennesla kulturskole
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FREDAG 30. OKTOBER FREDAG 30. OKTOBER 

kl. 12.00 i Salen, Kulturhuset
Seniorkino «Collini Case» (med lavere lyd)Seniorkino «Collini Case» (med lavere lyd)
«Advokat Caspar Leinen følger seg «fanget» da han utnevnes av retten til å forsvare 
den mistenkte i en spektakulær drapssak. Men han begynner raskt å avdekke en av 
de største juridiske skandaler noensinne, og det strekker seg tilbake til etterspillet av 
Nazi-Tyskland…». 12 års grense. Varer i 2,30 t.     
Arr: Vennesla kino

kl. 19.00 i Foajeen
KulturkveldenKulturkvelden
Velkommen til Kulturukas høydepunkt hvor Vennesla kommunes Kulturpris blir 
delt ut. Det blir også utdeling av kultur- og idrettsstipend og Kulturkrus. Vakker 
sang av Bjøro Hildebrand, dans og sang av lokale artister fra Moonlight og 
Kulturskolen. Kveldens konferansier er Jorun Stiansen.
Bill. kr. 100/150,- på ebillett.no, på 38137300, i biblioteket og ved inngang 
fra kl. 18.00. Begrenset antall plasser.
Arr: Levekårsutvalget/Kulturhuset

kl. 21.00-23.30 på Moonlight Vennesla
AfterpartyAfterparty
Tacofredag, konsert, konkurranser, kafé, gratislotteri, Åpen mikrofon. Gratis 
inngang. Alle er hjertelig velkomne.
Arr: Moonlight Vennesla

LØRDAG 31. OKTOBER LØRDAG 31. OKTOBER 

kl. 12.00 i Salen, Kulturhuset
«Sirkus Buster» med Petter Wiik og Dukketeatret«Sirkus Buster» med Petter Wiik og Dukketeatret
«Den gamle klovnen Buster ser tilbake på tiden da han var klovn på ekte sirkus. 
Så går han inn i dukketeateret og vi møter Sirkusdirektøren, den spanske klovnen, 
Langhals, søstra til Buster og babyen hennes, en forunderlig tryllepose og en 
pensjonert elefant». Passer for barn fra ca. 3-10 år og varer ca. 30 min. Gratis inngang 
med støtte fra Sparebanken Sør og Agder fylkeskommune. Max 100 pers. 
Arr: Kulturhuset

kl. 20.00 i Foajeen, Kulturhuset
Konsert med Sordal, Grande, Nordhus, support: ØksendalKonsert med Sordal, Grande, Nordhus, support: Øksendal
Tre av Sørlandets mest erfarne vokalister har slått seg sammen for å gi oss en 
fantastisk konsertopplevelse. De er alle dyktige sangere og låtskrivere med vanvittig 
bra formidlingsevne. Sordal og Grande er i tillegg blant Norges beste gitarister. En 
titt i merittlistene sier noe om kritikerroste plateutgivelser og stappfulle konserter, 
mottatte og nominerte til store priser og vellykket samarbeid med de største 
artistene i Norge. 

Bill. kr. 250,- på ebillett.no, på 38137300, i bibliotekskranka og ved inng. fra kl. 19.00. 
Smia er åpen med salg av drikke ved bordene. Begrenset antall plasser.
Arr: Kulturhuset 
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SØNDAG 1. NOVEMBER SØNDAG 1. NOVEMBER 

kl. 17.00 i Salen, Kulturhuset
Kulturukekino «Dragevokterens jul»Kulturukekino «Dragevokterens jul»
«En splitterny, hjertevarm, morsom og spennende film om Sara på 11 år som 
sammen med nabogutten Mortimer plutselig får en flammesprutende drage å ta 
vare på i jula.» Norsk familiefilm tillatt for alle. Varer i 1,20 t.
Arr: Vennesla kino

kl. 18.00 og kl. 19.30 i Vennesla kirke
AllehelgenskveldAllehelgenskveld
Alle er velkomne, og en særskilt invitasjon går til alle som har mistet noen 
i året som har gått. Medvirkende er sokneprest Mari Sønnesyn Berg, 
diakoniutvalget, Bernard Emmelkamp på orgel og piano og Marion Røsandnes 
på fløyte. 
Arr: Vennesla menighet

kl. 18.00 i Vennesla frikirke
AllehelgenssamlingAllehelgenssamling
Alle er velkomne, og en særskilt invitasjon går til alle som har mistet noen i året 
som har gått. Tale, sang og musikk.
Arr: Vennesla Frikirke
 
kl. 19.00 i Salen, Kulturhuset
Kulturukekino: «Gledelig jul»Kulturukekino: «Gledelig jul»
Årets store julekomedie med Anne Marit Jacobsen og Otto 
Jespersen i spissen for et stjernelag av kjente og kjære skuespillere.                                                                          
Norsk komedie. Varer i 1,30 t.
Arr: Vennesla kino

DET SKJER MYE SPENNENDE
FØR KULTURUKA OGSÅ!

• Tirsdag 20. oktober i Vennesla frikirke: Konsert med Sveinung 
Hølmebakk (fra Nordic Tenors).  
www.facebook.com/events/700500093833806/

• Torsdag 22. oktober kl. 12.00 i Vennesla bibliotek: Lunsjpåfyll. 
Knut Mæsel kommer igjen og forteller om krig og hverdag i 
Kristiansand i 1940. Gratis adgang.
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2020 - Vennesla kommune
Enhet for kultur

E-post: post@vennesla.kommune.no

www.vennesla.kommune.no

       vennesla.kommune

VELKOMMEN OG TAKK!

Det blir en annerledes Kulturuke i år, men vi får det til likevel! 

Alle de store basarene, Hallo Venn, Populærkonserten er satt 
på vent. Men 25 spennende arrangementer av forskjellige art 

venter på deg i Årets lengste uke. 

Vi minner dere alle på å holde avstand, holde deg hjemme hvis 
du er syk og bruke håndsprit – gjerne ofte. 

Alle arrangørene vil ha dette i bakhodet og legge til rette for at 
vi skal få en trygg og fantastisk Kulturuke i år også. 

Hvorfor ikke gå på noe du aldri før har prøvd – du vil garantert 
får en flott opplevelse !

 
Takk til de lag, foreninger og enkeltpersoner som har stått på 
for å gi dere et fint tilbud. Hvis du eller din forening har lyst 
til å være en del av Kulturuka for 2021, så ta kontakt med 

kulturrådgiver Tove Linda Høgstøl på Kulturhuset. Du får hjelp 
til markedsføring, annonsestøtte og gratis kommunale lokaler.

 

Hilsen fra Kulturenheten


