Velkommen til Kulturhuset høsten 2022

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. Kulturskolen, kino, allmenn kultur og biblioteket ønsker også Innbyggertorget velkommen til Kulturhuset.

Molly & Partner:
«Jeg vil heller danse på bordet»

«Bare flaks»:
Barneimpro

Molly & Partner er kjent fra NRK Radio Super. Showet er basert på
fantastisk musikk bundet sammen av mye tull og tøys. Det er Marianne Krogness og Karoline F. Herlofsen som er Molly & Partner.

Velkommen til en forestilling hvor du selv er med på å inspirere historiene! Marthe Wilhelmsen og Christer Wold Sundstøl inviterer til
barneimpro.

«Molly & Partner har ikke bil, men de har både sykkel og trillebår.
Klokke klarer de seg uten. De har ikke penger heller, men det pleier
alltid å ordne seg. Nesten hver dag raser det nemlig ut masse godteri
fra en hull i veggen bak sofaen. Godterier bruker de til å bytte til seg
alt de trenger. Seks egg og en liten melk for en pose seigmenn, en
kålrabi for 4 sure skrikerunger, og en gang fikk de en stålampe for en
pose ostepop og tre melkesjokolader.»

«Dette er en morsom, fantasifull og leken forestilling der publikums
bestemmer hva som skjer! Hver forestilling er unik, og de tar utgangspunkt i publikummet som er der akkurat den dagen.
Vil du se et eventyr som foregår i hjernen? Eller hvordan det går om
man skal stjele verdens største diamant? Hva skjer egentlig om natta
på skolen?»

Lørdag 1. oktober kl. 12.00

Lørdag 29. oktober kl. 12.00

STED: Salen
ALDER: Store og små fra 3 år og oppover
VARIGHET: ca. 45 minutter
GRATIS!
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STED: Salen
ALDER: Barn fra 3 til 99 år
VARIGHET: ca. 30 minutter
GRATIS!

«AleneMalene og Drømmebrillene»
Fortellerkunst og musikkteater på rim

Juleshow
med Erik Mogeno (og Kalle)

«AleneMalene vil kjøpe seg venner. En vinternatt stikker hun av for å
finne den grønne skatten. Det er en farefull ferd der hun treffer mange
forskjellige ting, dyr og mennesker, som flua med den knekte vingen,
kråka som jakter, nordlyset Aurora og forskerne Eyde og Birkeland.
Finner AleneMalene de pengene du trenger? Eller finner hun helt andre
skatter enn hun hadde tenkt?»

Denne gang har de med seg det litt sløve og trege reinsdyret
Svein, og den snakkende snømannen Karl.

AleneMalene og Drømmebrillene er bygget opp rundt folketoner, rim og
eventyr. På flere av scenene i forestillingen, oppfordres barna og være
med å delta med sang, herming, tulleri, rim og klapping. siste akt er det
mulighet for barna å prøve rimehatten? Passer den?

Lørdag 26. november kl. 12.00
STED: Salen
ALDER: 3 år og oppover
VARIGHET: ca. 30 minutter
GRATIS!
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Buktaler og tryllekunstner Erik Mogeno holder naturligvis styr på
det hele, og tar dere gjennom 75 minutter med julesanger, trylling,
humor og garantert mye latter. Og hvis du ikke er i julestemning når
du går inn i salen, så er den garantert på plass når du forlater salen.
Et skikkelig gøyalt juleshow for hele familien!

Lørdag 10. desember kl. 12.00
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STED: Salen
ALDER: 3 år og oppover
VARIGHET: ca. 75 minutter
GRATIS!

4

Lørdag i Kulturhuset – for barn:
1

2

Arrangør:
Kulturhuset med støtte
fra Sparebanken Sør
og Agder fylkeskommune
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Lørdag i Kulturhuset – for voksne:
Hilde Hefte synger Piaf

Trond Granlund m/band

For 30 år siden spilte Hilde Hefte hovedrollen i den kritikerroste forestillingen «Edith» på Agder Teater. I årevis har mange ønsket at hun
skulle gjøre dette om igjen. Endelig har hun latt seg overtale, og hun
spilte to utsolgte konserter på Posebyhaven scene i sommer.

«Et av de rareste paradoksene i moderne norsk musikkhistorie er at
Trond Granlund gikk fra å være storselger til å bli en slags kulthelt da
han begynte å lage virkelig gode plater» (Dagsavisen)

Hilde Hefte kan vise til syv soloalbum som har fått strålende mottakelse av presse og publikum. Hun har mottatt en rekke stipend og
priser, har etablert Norsk Jazzforlag og Ponca Jazz Record og skrevet
musikk både til egne og andres produksjoner.
Hilde har plukket ut et knippe sanger fra forestillingen, og forteller
historien rundt Edith Piaf. For å gjøre dette har hun fått med seg den
eminente musikeren Vidar Bø på tangenter. Lyden v/Simen Hefte.

Lørdag 1. oktober kl. 20.00
STED: Foajeen, Kulturhuset
PRIS: Bill. kr. 250,-
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«Tribute to Radiohead»

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 et knippe dyktige musikere;
Thomas Fagervik, Lasse Nygaard, Tom Andreas Kristensen
og Andreas Haugen.
Bandet tolker låter av Radiohead – melodiøs britpop.

STED: Foajeen, Kulturhuset
PRIS: Bill. kr. 250,-

Lørdag 29. oktober kl. 20.00
STED: Foajeen, Kulturhuset
PRIS: Bill. kr. 300,-
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Swinging Christmas

Anders Robstad m/band

Lørdag 26. november kl. 20.00

Trond Granlund har de siste åra rukket å feire både 50-årsjubileum
som konsertartist og 40-årsjubileum som plateartist. På første halvdel
av 1970-tallet gjorde Granlund karriere som rockesanger, før han på
80-tallet gikk over til mer pop-influert materiale. Siden debuten med
norske tekster på «Tida er’e ingen som kan snu» og hit’en «Himmelvogna» har han virkelig sunget seg inn i hjertene våre. Trond Granlund
har fått flere Spellemannpriser og nominert til enda flere. Hans nyeste prosjekt er «Sanger jeg lærte av Jokke». Som tittelen antyder, er
dette sanger av Joachim Nielsen. Kom og opplev Trond Granlund live
sammen med Bjarne Ormestad, Jan Arild Moe og Ror Vangen.
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Endelig er Swinging Christmas tilbake i Kulturhusets Foaje etter to
år med pandemi. Vennesla Musikkorps’ julekonsert i samarbeid med
Kulturhuset startet i 2013 og er blitt en vakker tradisjon med et stort
publikum.
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 bygdas egne, Bente
Worren, Per Ove og Vegard Åteigen. Det blir kanskje også en gjestevokalist. Kveldens konferansier er selvfølgelig Bjarne Nordhagen.

Lørdag 10. desember kl. 20.00
STED: Foajeen, Kulturhuset
PRIS: Bill. kr. 300,-
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Billetter
på venneslakulturhus.no,
i bibliotekskranka,
på 38137300 og ved inngang
en time før arr. Smia er
åpen med salg av drikke
og snacks.
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Hva skjer ellers på Kulturhuset:
«Anne»

Green Carnation

av Paal-Helge Haugen
Korleis er det å miste livet – akkurat då det er i ferd med å begynne?
For fyrste gong dramatiseres Paal-Helge Haugens prisbelønnande
punktroman «Anne». Haugen er frå Valle og slo gjennom med nettopp Anne, berre 23 år gammal.
Framsyninga er eit intimt og musikalsk møte med sanninga om at
tida vi tar for gitt ikkje er garantert. Vi ser ein serie av små glimt av
eit liv, som avsluttast alt for tidleg når den unge jenta rammast av
tuberkulose.

The Acoustic Verses Tour 2022 til Green Carnation starter i Vennesla!
Det Kristiansandbaserte progressive metalbandet Green Carnation
skal i høst turnere i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Tyskland.
Turneen starter i Kulturhuset i Vennesla, bygda hvor halve bandet har
vokst opp.
Green Carnation gjorde comeback i 2016. Årene etter comebacket
har vært fulle av festivaler og konserter i Europa og USA og både
album- og singelslipp.

På scenen står skodespelar Ann Ingrid Fuglestveit og musikar og lyddesigner Åsmund Solberg

Besetning på turneen er: Kjetil Nordhus (vokal), Stein Roger Sordal
(gitar, bass, vokal), Michael Smith Krumins (gitar, theremin), Trond
Breen (gitar, lapsteel), Kenneth Silden (Keyboards, vokal), Jonathan
Alejandro Perez (trommer, perkusjon), Ruben Lervåg (lyd), Bjørnar
Skutlarberg (lys).

Torsdag 1. september kl. 19.00

Fredag 2. september kl. 20.00

STED: Salen, Kulturhuset
PRIS: Billetter kr. 150/200/250 på kilden.com

Arrangør: Kilden Teater
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STED: Salen, Kulturhuset
PRIS: Bill. kr. 350,-
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«Musikksalongen»

Sinfonietta

I 2020 ble det populære konseptet Musikksalongen etablert.
I spissen sto NRK’s musikk-guru Sigbjørn Nedland.

Et kammerorkester bestående av ca. 25 musikere fra
Kristiansand Symfoniorkester byr på vakker musikk.

Musikksalongen inneholder et musikkhistorisk dypdykk ved
Sigbjørn Nedland, en matrett som passer til dagens tema, men
også en unik gjest hver gang.

Programmet denne kvelden er:
Edvard Grieg(1843-1907): Suite fra Holbergs tid
Maurice Ravel (1875-1937): Introduksjon og Allegro
Arthur Honegger (1892-1927): Sommerpastorale
Igor Stravinskij (1882-1971): Konsert i Eb-dur «DumbartonOaks»

For deg som er ekstra glad i musikk

fra Kristiansand Symfoniorkester

Kjetil Nordhus er konferansier.

Verkene blir presentert av orkestermusikerne, og dere møter den
unge dirigentstjernen Aage Richard Meyer!

Onsdag 20. september kl. 19.00

STED: Foajeen, Kulturhuset
PRIS: Bill. kr. 80,- Student/pensjonist kr. 50,- eller kr. 225,som inkl. burger & fries.
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Torsdag 22. september kl. 19.00
STED: Foajeen, Kulturhuset
VARIGHET: ca. 80 minutter
PRIS: Bill. kr. 50,-
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Billetter
på venneslakulturhus.no,
i bibliotekskranka,
på 38137300 og ved inngang
en time før arr. Smia er
åpen med salg av drikke
og snacks.

3

4

VEIEN
V I D E RE

VENNESLA

TORSDAG 13. OKTOBER, KL . 9–15 / SALEN, KULTURHUSET
DAGSKONFERANSE OM FREMTIDEN, KUNST, KULTUR
OG BYGDESENTRUMSUTVIKLING I VENNESL A
Konferansier: Ingunn Abrahamsen / Konsert: In the Woods

MATT FINCH, MECHANICAL DOLPHIN

I år er det 10 år siden Vennesla Kulturhus ble offisielt åpnet.
Det har skjedd mye med bygda vår på disse årene og mye skal skje framover.
Vi vil samle et knippe mennesker som skal tenke høyt om Vennesla sin fremtid,
komme med idéer og tanker og hjelpe både innbyggere og politikere fremover.
Målet om Vennesla som grønn, urban bygd og målet om at samskaping skal
gjennomsyre vår virksomhet kommer ikke av seg selv, men krever våkne og
bevisste politikere, innbyggere og ansatte.

ANDREAS HØEGH, MUSICON ROSKILDE

Er du politiker, arrangør, kommunalt ansatt eller “mannen i gata”
og vil vite mer om dette, så meld deg på!

VENNESLA

IN THE WOODS

Kjøp billett og se hele programmet på venneslakulturhus.no
Kr 490,- (+ avgift) / Pris inkl. konferanse, lunsj og konsert / Påmelding innen 10.10.22
For mer informasjon kontakt Dag Hagen: dag.hagen@vennesla.kommune.no

Vennesla bibliotek presenterer:
«I ei kiste på et loft»
Lunsjpåfyll, torsdag 8. desember kl. 12.00 på biblioteket.

«Putins presse»

Eit funn av ei gamal trøye i ei kiste førte til ein ny herrebunad
med tradisjon tilbake 200 år. Lisa Blom frå Husfliden i Mandal
fortel ei historie om folkedrakt, tradisjon, handverk og bevaring. Gratis adgang. Arr: Vennesla bibliotek i samarbeid med
Vennesla Folkeakademi

Lunsjpåfyll, torsdag 20. oktober kl. 12.00 på biblioteket.
Richard Bærug, forfattar og medieviter snakker om
russisk media og propaganda. Gratis adgang.
Arr: Vennesla bibliotek i samarbeid med
Vennesla Folkeakademi

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 opplevelsen av teksten. Vi undrer oss sammen. Ingen forpliktelser, og
ingen forventninger.
Følg med på Kulturhusets Facebook side for oppdateringer.

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 følgende mandager:
12/9, 10/10, 14/11 og 12/12
Alle dagene kl. 12.00 til 14.00
Gratis adgang og åpent for alle.

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.

Verksteder

Biblioteket vil ha forskjellige typer verksteder.
Fredag 29. oktober: Halloween-verksted
Onsdag 7. desember: Juleverksted
Åpent for alle og gratis adgang.

Kino presenterer:
Vennesla Kino Vennesla
presenterer:
«Teddybjørnens jul»

Vennesla Kino presenterer:
«Krigsseileren»
«Krigsseileren»
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Krigsseileren er et storslått drama som forteller historien om
de over 30.000 norske krigsseilerne og deres familiers skjebne
under og etter andre verdenskrig.
«Vi følger sjømannen Alfred, gift med Cecilia og nybakt trebarnsfar fra Bergen. Når andre verdenskrig bryter ut, er han og
barndomskameraten Sigbjørn på jobb på et handelsskip midt
ute i Atlanterhavet. De blir tvunget til å fortsette å seile i fronten
av en krig de ikke har bedt om, i sivil og uten våpen. Hjemme
i Bergen strever Cecilia med å klare seg og å ta vare på de tre
barna i et okkupert land.»

TID: Søndag 25. september kl. 19.00 i Salen, Kulturhuset
ALDERSGRENSE: Ungdom og voksne

«Avatar 2 - The Way of Water»
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Mer enn ett tiår etter hendelsene i den første filmen, forteller
«Avatar: The Way of Water» historien om Sully-familien (Jake,
Neytiri og deres barn) på planeten Pandora.
Når en kjent trussel kommer tilbake for å fullføre det som tidligere ble startet, må Jake samarbeide med Neytiri og hæren til
Na’vi-rasen for å beskytte planeten deres

TID: Søndag 18. desember kl. 19.00 i Salen, Kulturhuset
ALDERSGRENSE: Ungdom og voksne

«Teddybjørnens jul»
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Inspirert av Alf Prøysens «Teddybjørnens vise» kommer en
morsom og sjarmerende julefilm for hele familien.

«Julefreden er i ferd med å senke seg over den vesle byen,
men på det lokale julemarkedet er det fortsatt yrende liv.
Mariann er ute for å gjøre et siste ærend da hun får øye på
en teddybjørn på øverste hylle i lykkeboden. Øynene deres
møtes, og hun er helt sikker på at hun ser en bevegelse. Lever
han? Ja! Det er hun bombesikker på.
Mariann må få tak i teddybjørnen, koste hva det koste vil!
Teddy, derimot, drømmer om en rik eier som kan ta han med
ut i den store verden. Møtet mellom Mariann og Teddy blir
starten på en overraskende og eventyrlig reise.»

TID: Søndag 13. november kl. 17.00 i Salen, Kulturhuset
ALDERSGRENSE: Barn og familier

«Folk og røvere
i Kardemommeby»
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«Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for
øvrig kan man gjøre hva man vil.»
Se Thorbjørn Egners folkekjære fortelling om Kardemomme by
i en splitter ny animasjonsfilm for hele familien!
Møt de tre røverne, tante Sofie og politimester Bastian i denne
energiske og fargesprakende filmen, og hør alle de kjente
sangene i ny drakt.

TID: Søndag 25. desember kl. 19.00 i Salen, Kulturhuset
ALDERSGRENSE: Barn og familier
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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.
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Mandag 12.12 og tirsdag 13.12 i Salen, Kulturhuset
VENNESLA KULTURSKOLE PRESENTERER:

«Show»

Vennesla kulturskole inviterer til Show med elever fra dans, sang og musikk.
Det er beregnet at forestillingen varer i ca. 60 minutter uten pause.
Mer informasjon finner du senere på kulturskolens hjemmeside og Facebookside.

Kulturuka – 14.-23. oktober

I midten av oktober er det klart for ei ny Kulturuke i heile kommunen. Spennende utstillinger forskjellige steder, basarer,
konserter av forskjellig art, foredrag, barnearrangement, kinoforestillinger og arrangement spesielt for ungdom
og arrangement på omsorgssentrene er bare noe av det som står på programmet i Vennesla lengste uke.
Følg med på FB og i postkassa når Kulturukebrosjyren kommer.
Lørdag 27. august kl. 10.00 i Vennesla sentrum

«Æ sykle æ»

På gå- og sykledagen samles vi i sentrum til ferdighetsløype med
fine premier, utstilling av gamle sykler, sykkelverksted og mye morro.
Kl. 12.30 er det konsert med Oskar og Josefine på Paviljongen.
Fra kulturskolen kommer også Johanne Hovet, Matilde Wennerberg
og Mille-Lovise Hestås Schultz. Gratis adgang.
Fredag 7. oktober kl. 20.00 i Foajeen på Kulturhuset

Konsert med Erlend Gunstveit med band
Norges nye country-stjerne ble vinner av The Voice 2021
Billettpris er kr. 350,- og selges på venneslakulturhus.no

Smia vil i høst ha samme åpningstider som
biblioteket, men vil komme med en ny og
spennende meny i løpet av noen uker.
Se: www.venneslakulturhus.no/kafe-smia

