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Kulturhuset og Teater Felicia presenterer:
«Musestille»

Velkommen til en nær og intim forestilling som belyser mobbing 
blant små barn. Med gjenkjennelige hverdagssituasjoner, 
interaktivitet og tydelige virkemidler fremkalles reaksjoner og 
engasjement hos ungene. 

Hva skjer når en tredje person kommer inn i et allerede etablert 
vennskap og posisjonene trues? Ungene berøres sterkt når 
dramaet på scenen tilspisser seg og det begås urett mot lille Bil-
lie. Med en snakkekrakk og en lyttekrakk, inviteres ungene med 
inn i forestillingen. «Musestille» inneholder sang, musikk og enkel 
dukkeføring.
Idè, manus, musikk og fremføring: Christel Aas og Leif Fjelldal

Lørdag 25. februar kl. 12.00
STED: Salen
ALDER: fra 3 år
VARIGHET: ca 35 minutter
PRIS: Gratis, med støtte fra Sparebanken Sør 
og Agder fylkeskommune
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Kulturhuset og KH Kulturverksted presenterer:
«Molly & Partner - jeg er ikke redd for noe»

Marianne Krogness og Karoline Gregersen Herlofsen kommer på 
nytt til Vennesla og inviterer til familieshowet Molly & Partner - jeg er 
ikke redd for noe.  Molly & Partner har enda ikke fått seg bil og de 
surrer fremdeles rundt på sykkel og trillebår. Klokke klarer de seg 
som vanlig uten og penger trenger de heller ikke. Fremdeles raser 
det nemlig ut masse godteri fra et hull i veggen bak sofaen og 
med det kan de bytte til seg alt de trenger. Molly synes fremdeles 
godteri og ostepop er en god ide til middag. MEN en dag får hun 
kjenne på at det ikke alltid er så lurt å spise så mye godteri ...

Lørdag 29. april kl. 12.00
STED: Salen
ALDER: 3 år og oppover
VARIGHET: 45 minutter
PRIS: Gratis, med støtte fra Sparebanken Sør 
og Agder fylkeskommune
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Kulturhuset og Teater Avvik presenterer:
«Bikuben» spilt av Lars Vik

«På scenen kommer en godt voksen mann med en bikube på 
hjul. Det skal snart vise seg at bikuben rommer overraskelser som 
musikk, vannverk og kokemuligheter. Og fortellinger! Samme 
med publikum diktes fram en aldri så liten historie om mannen 
som kjempet og mistet alt, unntatt en bikube». 

Lars Vik, kjent som Fritjof Fomlesen og som grunnlegger av 
Grenland Friteater har bearbeidet denne. 

Lørdag 25. mars kl. 12.00
STED: Salen
ALDER: 4 år og oppover
VARIGHET: 45 minutter
PRIS: Gratis, med støtte fra Sparebanken Sør 
og Agder fylkeskommune
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Kulturhuset presenterer: «Skrot» 
- Karin Moe Hennie og Silje Nordheim

For en gang skyld inviterer vi til en forestilling for de minste 
barna fra ca. 1 år.

«Barna møter Rote og Hue, altså ”Team RoteHue”. De to arbeiderne 
kommer til et nytt sted, og det er ikke et hvilket som helst sted. Det er et 
område fullt av skrot. Først må Team RoteHue finne ut av hva de skal gjøre 
med alt dette skrotet. De finner ut at de skal sortere dette oppi merkede 
søppeldunker, men Rote og Hue er også nysgjerrige. Akkurat som barna. 
De plukker opp ting fra bakken, og før det kastes i riktig dunk, så er det 
viktig å prøve om det kan brukes til noe: Kan det lage lyd? Lukter det noe? 
Kan det danses med?  Hva kan vi gjøre med et tomt yoghurtbeger? Hva 
kan en hullete støvel brukes til?»

Både Karin Moe Hennie og Silje Nordheim jobber til vanlig som dansere, 
så barna vil få se mye bevegelse. Utøverne kommer til å bruke skrotet de 
plukker opp til å lage lyder og rytmer.

Lørdag 21. januar kl. 12.00
STED: Salen
ALDER: fra 1 år  VARIGHET: ca 25 minutter
PRIS: Gratis, med støtte fra Sparebanken Sør 
og Agder fylkeskommune
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Velkommen til 
Kulturhuset våren 2023                                                                                                                                             

    
Vi har den store glede av å ønske 

velkommen til arrangementer på Kulturhuset 
både for voksne og barn. Takk for 

økonomisk støtte fra Sparebanken Sør 
og Agder fylkeskommune. 

Dette gjør at vi kan skape ekstra aktivitet 
og ha gratis barneforestillinger. 
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Kulturhuset og Polar Artist presenterer: 
Tre Små Kinesere 
(eneste konsert på sørlandet)

«KINESERNE KOMMER!”
Langt tilbake i urtida, i 1988, fant du denne graffitien overalt i 
Trondheim sentrum. Folk klødde seg i hodet og lurte på hva dette 
kunne være. Mysteriet ble oppklart da Tre Små Kineseres første 
album kom i 1990. Siden den gang har det blitt 12 album, hun-
drevis av konserter, og alle kjente til hits som ”Klassebildet”, ”Hei 
Verden” eller ”Hjertemedisin”. 

En konsert med Tre Små Kinesere er en ganske annerledes 
opplevelse enn det å sitte hjemme og plystre til platene. I hjem-
byen Trondheim er det nesten ikke mulig å høre bandet over 
publikums-allsang, noe høstens konsert på Byscenen ble nok et 
bevis på. Dette, kombinert med Risnes’ ”tullprat” og gode historier 
mellom låtene, er noe av det som gjør disse konsertene til en min-
neverdig opplevelse.

2Kulturhuset presenterer: 
Gunnar Stubseid med band:                         
«Tribute to Hank Williams”
I år er det 100 år siden en av de største artistene innen 
country&western-sjangeren ble født. Hank Williams gjekk bort 
bare 29 år gammel, Til tross for sitt korte liv ble han en av de 
største stilskaperne innen denne sjangeren. 

Hank Williams har vært populær på Agder heilt siden 50-tallet, 
og Gunnar Stubseid, som er mest kjent som hardingfelespele-
mann, vokste opp med disse melodiene og begynte å synge 
Hank Williams alt som 13-14-åring. Dette repertoaret har han tatt 
opp att nå i jubileumsåret, og samme med gode venner vil han 
presentere et utvalg av de mest kjente Hank Williams-melodiene, 
som han knyter sammen med livshistorien til denne legendariske 
sangeren fra Alabama. I bandet er også Stina Brandin på fele, 
Vidar Frøysnes på lapsteel og Knut Djupdal på bass. 

Lørdag 25. februar kl. 20.00
STED: Salen
PRIS: Bill. kr. 250,- 

1Kulturhuset presenterer: 
Anders Robstad med band :
«Tribute to Radiohead» 
- utsatt konsert fra nov.22 

Anders Robstad overrasket stort for noen år siden. Ikke bare 
er han dyktig på trompet og flygelhorn, han synger jo også så 
fantastisk som han aldri skulle gjort noe annet. 

Denne kvelden tar han med seg Thomas Fagervik, Lasse 
Nygaard, Tom Andreas Kristensen og Andreas Haugen. 

Bandet tolker låter av Radiohead – melodiøs britpop.   

Lørdag 21. januar kl. 20.00
STED: Foajeen
PRIS: Bill. kr. 250,- 
Alle bill kjøpt til konserten i nov. 2022 kan benyttes. 

Lørdag 25. mars kl. 20.00
STED: Foajeen 
PRIS: Bill. kr. 350,-

Kulturhuset presenterer: 
«4 sangere med variert filmmusikk» 

Velkommen til en helaftens konsert med variert musikk 
fra filmer som «A Star Is Born», «The Greatest Showman», «Rocket 
Man», «Bohemian Rhapsody», «Sing», «Mamma Mia» 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 sangtalenter. 
Celina Gjerald, Jon Even Kile, André Amås og Åsa Førde Hoy har 
alle satt sitt preg på musikklivet enten lokalt og/eller nasjonalt.

Kveldens band består av Per Erik Olsen (bass), Trond Tellefsen 
(tangenter), Thomas Fagervik (gitarer) og Are Bjørnestad (trommer)

Lørdag 29. april kl. 20.00
STED: Foajeen
PRIS: Billett kr. 250 
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LØRDAG 
I KULTURHUSET 
– FOR VOKSNE

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. 



KILDEN UT I AGDER PRESENTERER: 
«Eg er vinden»  av Jon Fosse

Kva skjer med to menn i en båt på veg der hav og himmel møtast? 
Kven er dei? Kva vil dei kvarandre? Og kva vil Jon Fosse med oss? 

For fyrste gong set Kilden Teater opp eit stykke av Jon Fosse. Han 
er i dag ein av dei mest spelte samtidsdramatikarane i verda, og 
har lenge vore ein aktuell kandidat til Nobelprisen i litteratur. «Eg er 
vinden» er ei av hans mest eksistensialistiske tekstar. 

Skuespillere: Henrik Rafaelsen og Morten Espeland. 

TID: 8. februar
STED: Salen
PRIS: Billetter kr. 350 (voksne), kr. 300 (honnør), kr. 150 (student) 
på kilden.com og i biblioteksskranka. Dørene åpnes kl. 18.00. 
Smia har servering. 

Lørdag 11. februar kl. 18.00
STED: Salen
PRIS: Billett kr. 50/100 på venneslakulturhus.no og i skranka 
på Vennesla bibliotek. 

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



Lunsjpåfyll
Lunsjpåfyll er Vennesla biblioteks faste arrangementsrekke 
på torsdager. (ca. en gang i måneden) Følg med i lokalpressen 
og på Kulturhusets Facebook side for oppdateringer.

Vinterferiesjakk
Tirsdag 28. februar kl. 12.00. 
Bli med på sjakkturnering. 
 

«Ordførerens time»
Ordføreren er tilstede og møter folk på Kulturhuset mellom 
klokka 14.00 og 16.00 torsdager før kommunestyremøte
(26. jan., 16. feb., 30. mars,  27. april,  25. mai og 22. juni).

Bibliotek på Dagsturhytta
Det vil bli oppretta et lite minibibliotek på Moseidhytta. Følg 
med i lokalpressen og på Kulturhuset Facebookside. 

Vennesla bibliotek og 
innbyggertorg presenterer:

Data drop-in
Trenger du hjelp til å finne noe på PC-en? Er du nybegynner 
og ønsker hjelp til å komme i gang på internett med mobil eller 
nettbrett:  Mandag 16. januar kl. 12-14 
Data drop-in spesial: «Smart bruk av biblioteket». 
Nysgjerrige på Filmoteket, Flipp, Bookbites eller Pressreader? 
Vi hjelper deg i gang. 

Ellers i vår: 
Mandag 13. februar kl. 12-14
Mandag 13. mars kl. 12-14
Mandag 17. april kl. 12-14
Mandag 15. mai kl. 12-14

Gratis adgang og åpent for alle. 



Vennesla Kino presenterer:
«Krigsseileren» 

Vennesla Kino presenterer: 
«John Wick: Chapter 4 » 

John Wick (Keanu Reeves) oppdager endelig en mulighet til å 
bekjempe De Høye Herrer. 

Men før han kan få tilbake sin frihet, må han overvinne en ny 
fiende med mektige allierte over hele verden…allierte som gjør 
at han ikke kan stole på noe eller noen…

Vennesla Kino presenterer:
«Ant-Man and The Wasp Quantumania» 

Scott Lang og Hope Van Dyne fortsetter som 
Ant-Man & The Wasp! 

Sammen med Hopes foreldre og Scotts datter utforsker de 
kvanteriket og legger ut på et eventyr bortenfor det de trodde 
var mulig. 

Med bl.a. Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Paul Rudd, Evan-
geline Lily. 

Vennesla Kino presenterer:
«Teddybjørnens jul» 

Vennesla Kino presenterer: 
«Super Mario Bros. filmen » 

The Super Mario Bros. Movie handler om rørleggeren Mario 
som plutselig havner i Mushroom Kingdom. 

Gjennom en labyrint og flere andre rare omgivelser skal Mario, 
og hans bror Luigi, redde dagen og prinsessen fra Bowser.

Vennesla Kino presenterer: 
«Kutoppen » 

Det er et spennende liv å være KuToppen-detektiv. Hva om det 
fantes et frø som kunne gro uten regn og sol, ja til og med helt 
uten jord? 

Den geniale oppfinner-grisen Albert Einswein har med sitt 
superfrø løsningen for KuToppen, som sliter med forsyningene. 
Frøet blir på mystisk vis stjålet da det fraktes med den nye 
hypermoderne jernbanen – men av hvem? 

På toget blir Klara og Gaute kjent med mesterdetektiven Agatha 
Christensen og sammen må de løse mysteriet.

TID: Søndag 26. mars kl. 19.00 i Salen
ALDERSGRENSE: Passer for unge og voksne

TID: Søndag 19. februar kl. 19.00 i Salen
ALDERSGRENSE: Ikke aldersklassifisert

TID: Søndag 5. mars kl. 17.00 i Salen
ALDERSGRENSE: Passer for barn og familie

TID: Søndag 9. april kl. 17.00 i Salen
ALDERSGRENSE: Passer for barn og familier

1 2

3 4

Vennesla Kino presenterer:
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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.



Andre filmer foreløpig planlagt på Kulturhuset våren 2023: 

22. januar: «Gulliver er tilbake»

22. januar: «A Man called Otto»

29. januar: «Munch»

12. februar: «Magic Mike’s Last Dance»

19. februar: «Asterix og Obelix i Dragens Rike»

5. mars: «Creed 3»

12. mars: «The Whale»

19. mars: «Shazam Fury of The Gods»

2. april: «Dungeons & Dragons»

Følg med på Kulturhusets hjemmeside 
og Facebook-side for oppdateringer. 

Innbyggertorg
Når du trenger informasjon, hjelp eller 
veiledning fra kommunen, finner du ikke alltid 
svaret på hjemmesiden vennesla.kommune.no  
Da kan du ta kontakt med Innbyggertorget vårt.                                                                                                              
Du kan ringe, maile eller komme på besøk til 
Innbyggertorget i Vennesla bibliotek, som 
holder til i vårt vakre og prisbelønte Kulturhus.                                                                                                                                       

Telefon 381 37 200 
(sentralbordet åpent man-fre 09-15)
Epost: post@vennesla.kommune.no

Åpent for besøkende man-fre klokka 10-14

Vil du ta opp en sak eller foreslå noe, kan du 
bruke den digitale plattformen Innbyggerinitiativ. 

Ønsker du informasjon om frivillige lag 
og foreninger, kan du bruke Foreningsportalen.



Meny
Smia forbeholder seg retten til underveis 

å foreta endringer i menyen.



Åpent: tirsdag-fredag kl. 10-16, lørdag kl. 11-15 (mandag: inntil videre stengt)
Telefon 902 51 142


