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Velkommen til Kulturhuset våren 2022                                                                                                                                             
    
I år er det 10 år siden vårt flotte Kulturhus åpnet. Vi har den sto-
re glede av å ønske velkommen tilbake til arrangementer både 
for voksne og barn. Selve jubileumsfeiringen blir til høsten. Takk 
for økonomisk støtte fra Sparebanken Sør og Agder fylkeskom-
mune. Dette gjør at vi kan skape ekstra aktivitet og ha gratis 
barneforestillinger. Velkommen til gode og trygge opplevelser!

LØRDAG I KULTURHUSET – FOR BARN
Smitteverntiltak: 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. 
• Fortsatt til å være gratis adgang, men alle familier bruke
   håndsprit ved hovedinngangen til Salen. 
• Kun de som er sammen til daglig sitter sammen
• Vogner o.a. kan ikke tas med inn. 
• Ved forestillingsslutt, så gå rolig ut med god avstand. 

Kulturhuset og Teater Avvik presenterer:
«Bestevenner»

Bestevennene Tøddel og Tilde trives som omreisende underhol-
dere. Så fort de finner et passende publikum setter de i gang, 
og med seg har de en håndfull strengestrumenter, få-på-hjernen 
sanger og et arabisk sagn om vennskap». 

En varm og humaristisk 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 forestillingene? Gå inn på YouTube og søke 
etter «Teater Avvik En venn». 

Kulturhuset og The Bjorvands presenterer:
«Beatlemania» med The Bjorvands

Brødrene Erik, Mark og Scott Bjorvand sammen med Per Hen-
ning Finstad har satt sammen et knippe av Beatles mest kjente 
sanger. Det er bare å glede seg til et rocka og underholdende 
Beatles-show. 

Konserten er tilrettelagt for barn og barnslige voksne. 

Kulturhuset og Karin Moe Hennie presenterer:
«Tenkhvissen»

Velkommen til en fantasifull forestilling med rim, regler, 
musikk og dans. 
«For tenk hvis … 
Flyndra hadde mine bein, og ulka på havbunnen het Stein.
Hvis makrellen lånte mine sko, og magen min var fylt 
med fiskeslo. 
Tenk hvis, ja bare tenk hvis ! Jeg tenker det hadde vært litt rart !»

Lørdag 26. mars kl. 12.00
STED: Salen
ALDER: 3 år og oppover
VARIGHET: 40 minutter
PRIS: Gratis, med støtte fra Sparebanken Sør 
og Agder fylkeskommune

Lørdag 30. april kl. 12.00
STED: Salen
ALDER: 3-4 år og oppover
VARIGHET: 40 minutter
PRIS: Gratis, med støtte fra Sparebanken Sør 
og Agder fylkeskommune

Lørdag 26. februar kl. 12.00
STED: Salen
ALDER: 3-7 år
VARIGHET: 40 minutter
PRIS: Gratis, med støtte fra Sparebanken Sør 
og Agder fylkeskommune
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Tirsdag 22. februar kl. 12.00 
Markering av 10 års jubileum for Kulturhuset.

Vi serverer kake og kaffe. 
Nåværende og tidligere ordfører kommer. 

Underholdning ved Bjøro Hildebrandt.
Velkommen til alle.
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LØRDAG I KULTURHUSET – FOR VOKSNE

Smitteverntiltak: Vi gleder oss til å ønske dere velkommen 
tilbake. 

• Vi håper flest mulig kjøpe billett via ebillett.no. Dersom dette er 
umulig, så selges billetter i forkant på biblioteket og på telefon 
90965456. Er det flere igjen, så selges disse ved inngang fra 
kl. 19.00. Alle som kjøper billett blir registret med navn og tele-
fonnummer. Dette blir slettet 10 dager etter konserten. 

• Vi ber alle om å holde minst en meters avstand og bruke 
håndsprit når dere skal inn i Foajeen. Alle med billett vil komme 
inn og vi starter ikke før alle er på plass. 
 
• Ved pause og etter konserten, ber vi om at dere fortsetter 
å holde avstand. 

• Smia vil selge drikke, enkle retter og snack. 

Kulturhuset presenterer: 
Johnny Augland og Johnnys Etat 

Endelig kan vi ønsker Johnny Augland tilbake til 
Kulturhuset. En dyktig musiker med publikums-
appell, - komponist, produsent og multiinstrumentalist Johnny 
Augland er tilbake med nytt stoff og ny plate. Siden 1983 har 
band, festivaler, konsertsteder og plateinnspillinger tatt mye av 
hans tid. Sammen med Vidar Busk fikk han Spellemannspris ett 
år og ble renominert året etter. 

Med på laget denne kvelden har han Kenneth Silden, orgel og 
piano, Kristoffer Tokle, trommer og Morten Martens, bass. Blåse-
rekke er også med, og her er Trygve Rypestøl, Ole Jørgen Bardal 
og Eivind Kristensen på saksofon. Selv stiller han med piano, 
orgel, gitar og sang. 

Kulturhuset presenterer: 
Jan Eggum

Hvem skulle trodd? Jan Eggum. Evigunge 
Eggumen. Fra Bææærgen! Vi har sett ham. 
Langbeint, med flagrende hår, dressjakke, freshe skjorter og 
gitar. Og gjerne en bunke aviser under armen. 

Så fylte han 70, Eggumen. I snart 50 år har han drysset låter 
over oss. Låter som har blitt gull- og sandkorn i livets lydspor 
for tusener av kvinner og menn i dette landet. Låter som «Mor 
jeg vil tilbake», «En natt forbi», «På’an igjen», «Alarmen går», «Ta 
meg med», «Kor e alle helter hen?» har blitt klassikere som har 
plassert Eggumen der oppe. Det blir latter og tårer. Og det blir 
hits. Dropp alle andre planer denne dagen og bli med å feire Jan 
Eggum – som faktisk innrømmer at han er fylt 70!

Lørdag 26. februar kl. 20.00
STED: Salen eller Foajeen (avh av restriksjoner)
PRIS: Bill. kr. 300,- kan kjøpes på ebillett.no (anbefales), bestilles 
på tlf. 90965456, kjøpes i forkant på biblioteket eller ved inng. fra 
kl. 19.00.  Smia vil være åpen med salg av alle typer drikke, enkle 
matretter og snacks. 18 års grense. 

Lørdag 26. mars kl. 20.00
STED: Salen eller Foajeen (avh av restriksjoner)
PRIS: Bill. kr. 350,- kan kjøpes på ebillett.no (anbefales), bestilles 
på tlf. 90965456, kjøpes i forkant på biblioteket eller ved inng. fra 
kl. 19.00.  Smia vil være åpen med salg av alle typer drikke, enkle 
matretter og snacks. 18 års grense. 

UKM
Ung Kultur Møtes 

Endelig tilbake live igjen. Velkommen til et flott 
show med ungdom fra Vennesla og Iveland i Kulturhuset. 

Sang, dans, kunst, teater, musikk og mer kan du 
oppleve denne kvelden !

Arr: VAK, Moonlight og kulturhuset

Lørdag 12. mars kl. 18.00
STED: Salen
PRIS: Billett kr. 50/100 på venneslakulturhus.no og i skranka 
på Vennesla bibliotek. 
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«Shadows and lights»
- en Joni Mitchell tribute

I 1979 ble albumet ”Shadows and Light” spilt inn i Santa Barbara 
Bowl i USA.  I 2019, 40 år etter originalinnspillingen, bestemte 
musiker Kjell Martin Sirnes seg for å sette sammen et band som 
kunne gjenskape konserten live. Konserten denne kvelden er en 
hyllest til Joni Mitchell, og musikken fra ”Shadows and light” står 
sentralt. Men bandet legger også til andre av Mitchells kjente 
sanger, eksempelvis den nydelige balladen ”Both sides now”. 
Bandet består av Marianne Lundegaard, Vidar Arntsen, Frank 
Øverland, Kjell Martin Sirnes, Sigurd Olsen, Arne Marthinsen, Ole 
Hansen. 

«Cohen på norsk»
Leonard Cohens musikk i ny drakt 

Dyktige musikere og vokalist Emma Remine har samlet seg i et 
spennende prosjekt. De presenterer Leonard Cohens kjente låter 
for deg i ulike sjangre og stemninger - alle på norsk! 

Leonard Cohen er kjent for de fleste. Uansett om du er ihuga 
Cohen-fan eller om du knapt har hørt hans låter, vil denne musik-
ken fenge! Bandet består av Emma Remine Reisvaag Sunde, 
Arne Marthinsen, Geir Bjørknes, Erling Andreas Gundersen og 
Ole Hansen.  

KV danselinje: 
Danseforestilling

Elever fra KV Danselinje inviterer til danseforestilling. 
Elevene har jobbet med temaer som klimakrisen, psykisk helse, 
hva er egentlig kunst? og den bibelske teksten Johannes 1. I 
pausen vil det være en utstilling med blant annet kunstneren Tore 
Morten Selnes i Foajeen. Velkommen!  

Fredag 1. april kl. 20.00
STED: Salen
PRIS: Bill. kr. 250,- kan kjøpes på venneslakulturhus.no (anbefa-
les), bestilles på tlf. 90965456, kjøpes i forkant på biblioteket eller 
ved inng. fra kl. 19.00.  Smia vil være åpen med salg av alle typer 
drikke og snacks. 18 års grense. 

Fredag 22. april kl. 20.00
STED: Salen
PRIS: Bill. kr. 250,- kan kjøpes på venneslakulturhus.no (anbefa-
les), bestilles på tlf. 90965456, kjøpes i forkant på biblioteket eller 
ved inng. fra kl. 19.00.  Smia vil være åpen med salg av alle typer 
drikke og snacks. 18 års grense. 

Lørdag 2. april kl. 17.00
STED: Salen
PRIS: Billetter kr. 100,- kjøpes ved inngang. 

«G.THOMAS & FRIENDS» 

G.Thomas m/ band jubilerer og feirer 40 år som 
profesjonell countryartist og inviterer til Releasekonsert med nytt 
jubileumsalbum i 2022 – G.Thomas & Friends – 40 Jubilee

Med som spesielle gjester er Hawk Christensen, Åsmund Åmli, 
Lisbeth Hauge og steelmann Vidar Dale. Bandet for kvelden er 
Kim Roger Larsen, Kristian Vågsnes, Lasse Pleym og Torgeir 
Moland.

Fredag 4. februar kl. 20.00
STED: Salen
PRIS: Bill. kr. 295,- kan kjøpes på venneslakulturhus.no (anbefa-
les), bestilles på tlf. 90965456, kjøpes i forkant på biblioteket eller 
ved inng. fra kl. 19.00.  Smia vil være åpen med salg av alle typer 
drikke og snacks. 18 års grense. 
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Kunstutstilling for synshemmede

Dette er en kunstutstilling med 8 verdenskjente verk hvor du 
kan bruke berøringssansen for å oppleve. Vandreutstillingen skal 
rundt i hele Norge, og i nesten en måned i sommer kan folk i 
Vennesla få se denne. 

Taktile verk av bl.a. Skrik, Pikene på broen, Mona Lisa osv. vil 
være på utstillingen. 

Arr: Fluxwork i samarbeid med Norges Blindeforbund

TID: 1. - 30. juli 
STED: Foajeen og nedre Foajé
PRIS: Gratis

Venesla Kulturskole presenterer:
«ANNIE»

Historien om den foreldreløse barnehjemsjenta blir aldri uaktuell 
– i sin søken etter røtter og tilhørighet må Annie hanskes med 
utfordringer vi alle kan kjenne igjen.

Forestillingene passer for både små og store og den spilles i 
salen på kulturhuset i mai. På scenen står barn og ungdom fra 
hele Vennesla.

Årets forestilling regisseres av Anita Berge Heivoll, koreograf er 
Lotte Egebakken og produsent er Ingunn Abrahamsen.

Arr: Vennesla kulturskole

TID: Uke 14
STED: Salen
PRIS: Billettsalget starter 19.april i kulturhuset.



Litterære pusterom

Har du hørt om Shared Reading? Det er enkelt! Vi leser en 
skjønnlitterær tekst høyt i en åpen drop-in-lesegruppe, og 
prater om teksten etterpå. Først leser gruppa en novelle, så 
et dikt - ledet av en leseleder. Fokuset i samtalen er opplevel-
sen av teksten. Vi undrer oss sammen. Ingen forpliktelser, og 
ingen forventninger. 

Velkommen en, to eller alle dagene. 
Hver av disse mandagene kl 12-14: 14.mars, 11. april, 9. mai

Data drop-in

Trenger du hjelp med IT-relaterte spørsmål? Ta gjerne med 
egen mobil-telefon, nettbrett eller PC for å få hjelp og tips. 
Avtal gjerne tema på forhånd. 

Hver av disse mandagene kl. 12-14: 21. februar, 21.mars 
25. april, 23. mai 

Lunsjpåfyll

Lunsjpåfyll er Vennesla bibliotek faste arrangementsrekke 
på torsdager. Følg med i lokalpressen og på Kulturhusets 
Facebookside for oppdateringer. 

Verksteder

Biblioteket vil ha forskjellige typer verksteder.

Fre 11. februar kl 11.30: Morsdag- og Valentines dag verksted

Ons 23. februar og fre 25. februar kl.11.30: Vinterferieaktivitet

Fre 8. april kl. 12.00: Påskeaktivitet

Harry Potter Book Night

Torsdag 3. februar kl. 17.30 på biblioteket. 

Velkommen hekser, trollmenn, gomper og futter, til en magisk 
aften på Vennesla bibliotek. Det blir mange magiske overraskel-
ser og konkurranser.

Kom gjerne i kostyme. Gratis arrangement.
Smittevern kan gjøre at det blir endringer.

Velkommen til sosiale og lærerike torsdagskvelder på Kulturhu-
set. Det blir quiz i Smia med bibliotekar som quizmaster den 
siste torsdagen i månedene framover. Smia er åpen med serve-
ring. Max 6 personer pr. lag. 
Følgende datoer: 27. januar, 24. februar, 31. mars, 28. april, 
19 mai (alle datoer kl 17-19)

Vennesla bibliotek presenterer:
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Vennesla Kino presenterer:
«Syng 2 » 

«Den evig optimistiske koalaen Buster Moon samler troppen til 
deres mest ambisiøse prosjekt så langt: å sette opp et helt nytt 
show i storbyen. 

For å få innpass hos den nådeløse teatermogulen Jimmy 
Crystal, lover Buster at den tilbaketrukne rocke-legenden Clay 
Calloway skal opptre på scenen. Det viser seg å være lettere 
sagt enn gjort.»

Rensk sangstemmen! Syng-gjengen er tilbake med fargerik 
feelgood for hele familien, proppfull av fengende hits.

Vennesla Kino presenterer: 
«Downton Abbey 2 » 

«En ny æra. Puss sølvtøyet! Det er på tide å 
returnere til Downton Abbey.

Endelig kommer fortsettelsen på suksessen fra 2019! 
Vi befinner oss i slutten av 1920-årene, og store ting skjer både 
på og utenfor godset.

De kjente og kjære karakterene returnerer i Downton Abbey: 
En ny æra, og i tillegg introduseres nye karakterer gestaltet av 
Dominic West, Laura Haddock, Hugh Dancy og Nathalie Baye.»

Vennesla Kino presenterer: 
«Sonic - The hedgedog 2 » 

«Sonic har slått seg ned i Green Hills og ivrer etter 
å bevise at han har det som trengs for å være en ekte helt. 

Muligheten byr seg når Dr. Robotnik dukker opp igjen med sin 
nye partner, Knuckles, i jakten på en smaragd med krefter som 
kan ødelegge sivilisasjoner. Sonic får sin egen medspiller i Tails, 
og sammen legger de ut på en verdensomspennende reise for 
å finne edelsteinen før den havner i feil hender.»

Vennesla Kino presenterer: 
«Kampen om Narvik » 

«8. april 1940. Verdens øyne er rettet mot Narvik som skiper ut 
jernmalmen Hitler er avhengig av for å holde det tyske krigs-
maskineriet i gang. 

Natt til 9. april går de første tyske soldatene i land, men norske 
tropper tar opp kampen. Korporal Gunnar Tofte får sin ilddåp 
mot de tyske alpejegerne i fjellene, mens kona Ingrid Tofte må 
jobbe som tolk i tyskernes nye hovedkvarter. Fra skyttergraven 
er det enkelt å vite hvem som er venn og hvem som er fiende. 
Fra den sivile siden er bildet mer komplisert.»

TID: Fredag 18. februar kl. 17.30 og søndag 20. februar kl. 17.00
ALDERSGRENSE: 6 år

TID: Lørdag 19. mars kl. 14.00 og søndag 20. mars kl. 19.00
ALDERSGRENSE: 6 år

TID: Søndag 3. april kl. 17.00
ALDERSGRENSE: 6 år

TID: Fredag 18. mars kl. 19.30 
ALDERSGRENSE: 15 år
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For flere filmer 
og mer detaljert program 
se venneslakulturhus.no. 

Datoer og filmer kan bli forandret. 
Billettpris: Kr. 90 for barn og 

kr. 100,- for voksne. 
Smia har åpent med kinokiosk. 

Billettkjøp på 
venneslakulturhus.no, 

på biblioteket eller i forkant 
av filmen.




