ARRANGEMENTER I KULTURHUSET
HØSTEN

Velkommen til Kulturhuset
Nå nærmere det seg høsten og det er fristende å trekke innendørs. Kulturhuset i Vennesla tilbyr mange forskjellige kulturarrangement de kommende månedene. Midt i sentrum av Vennesla finner du oss. Kafe Smia byr på
nydelig mat og drikke. Biblioteket har mange gode lydbøker, bøker og filmer du kan glede deg til. Er det noe du
ikke finner hos oss, så bestiller vi det inn fra andre bibliotek. På søndager er det fine filmer på Vennesla kino, og
hver andre lørdag i måneden kl. 12.00 er det lørdagskino for barn.
I slutten av oktober starter også Kulturuka, årets lengste uke, med 10 dager spekket med store og små
arrangement spredt over hele kommunen. Det er bare å glede seg.
				

Se også venneslakulturhus.no eller følg oss på Facebook.

Lørdag i Kulturhuset

- for barn

Lørdag 30. september kl. 12.00 i Foajéen
KULTURHUSET OG AGDER FOLKEAKADEMI PRESENTERER:

Bukkene Bruse
Velkommen til en teaterforestilling som kombinerer dukketeater, rim
og musikk. Hvordan gikk det egentlig da de tre bukkene skulle til den
grønne, skjønne setra for å gjøre seg fete?
Forestillingen er fritt iscenesatt etter det kjente eventyret om
Bukkene Bruse fra Asbjørnsen og Moes eventyrsamling.
Musikk ved Jørn Skau Ellingsen. Dukker ved Siw Elena Skinnemoen.
Passer for barn fra ca. 2 år, er gratis og varer i ca. 20 minutter.
Lørdag 28. oktober kl. 12.00 i Foajéen

FRI ENTRÈ
MED STØTTE FRA
SPAREBANKEN SØR
OG
VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE

KULTURHUSET PRESENTERER:

«BarnesangBonanza»
Sheila Simmenes og Markus Maaren Bastøe tar med gitaren og publikum
på musikalske krumspring. Her blir det både kjente og kjære barneviser og
nye komposisjoner – laget for verdens beste publikum!
Ta med hele familien for en varm, vennlig og leken konsertopplevelse.
Passer bra for barn fra ca. 3 år og varer i ca. 40 min. Gratis adgang.
«Vi tar både musikk og barn på alvor, og vet at verdifulle opplevelser skapes
ved deltakelse og samspill med et ungt pubilkum» - BarnesangBonanza

FRI ENTRÈ
MED STØTTE FRA
SPAREBANKEN SØR
OG
VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE

2

Lørdag 25. november kl. 12.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

Laffen og Kikka: «Hjertelig jul»
FRI ENTRÈ

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.

MED STØTTE FRA
SPAREBANKEN SØR
OG
VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE

Hvis Laffen fikk det som han ville, skulle adventstida vart toppen en
time! Men Kikka har planen klar: En adventskalender med ett gjøremål hver dag skal sikre at de kommer i mål med sine forberedelser.
Men hvorfor nyser Laffen så mye? Er han i ferd med å bli syk nå før
jul? Kikka og ungene må virkelig trå til for å berolige en engstelig
Laffen...
Skuespillere er Leif Fjelldal og Christel Aas.
De er også ansvarlig for manus og musikk.
Passer bra for store og små fra ca. 3 år og varer i 45 min.

DESEMBER:
JULESHOW I
Torsdag 7. og fredag 8. desember kl 18.00 i Salen
VENNESLA KULTURSKOLE PRESENTERER

Kulturskolens juleshow
- fritt etter «Et juleeventyr»
Dansere, sangere, kunst- og teaterelever gir deg en magisk
forestilling med vakker sang, spenstig scenografi, heftige
dansetrinn og rørende øyeblikk.
Produsert av kunstnerisk team ved kulturskolen: Tonje Sannes,
Kristine Kolloen Nilsen, Emilie Sivertsen, Ingunn Abrahamsen.
Bill. kr. 100,- (over 4 år), max. kr. 400,- pr. barnefamilie.
Før 1. des. billettbestilling på kulturskolen@vennesla.kommune.no
Etter 1. des. billettbestilling i biblioteksskranken og på tlf. 38137300.
Billetter selges også ved inngang fra kl. 17.30.
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Lørdag i Kulturhuset - for voksne
(18-års grense)
De som ikke ennå har fått opplevd kveldskonserter i Foajéen på Kulturhuset, har noe hyggelig
i vente. Vi dekker småbord med snacks, levende lys og blomster. Agder Lyd stiller med førsteklasses lyd og lys, og Smia vil holde åpent med salg av drikke (åpner en time før konserten).
Det er begrenset antall plasser, så det kan være lurt å sikre seg en billett i god tid.

Lørdag 30. september kl. 20.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

Martin Wikstøl /musiker-venner;
«En labbetur ned Memory Lane»
Stemmen til Martin Wikstøl har du nok hørt i mange sammenhenger de siste 10 årene. Han har samarbeidet
med Secret Garden, Bjøro Håland og Maria Arredondo, vært involvert i 30 ulike studioproduksjoner, spilt på
utallige festivaler og eventer i inn- og utland, og vært en viktig del av Venneslas musikkmiljø bl.a. som sanger i
vokalgruppa Tidløs.
Martins Foajekonsert blir variert med både litt egenprodusert musikk, men mest låter som har inspirert, berørt
og formet ham som musiker; Musikk fra bl.a. U2, Coldplay, Green Day, Sigvart Dagsland, Peter Gabriel, Espen Lind
og John Legend kan vi glede oss til.
Som han selv sier det; «Vær med på en labbetur ned Memory Lane og bli
bedre kjent med mitt musikalske univers. Dette blir en saftig lapskaus med
deilig ettersmak. Med på scenen er et kobbel av musikere og sanger jeg har
jobbet med de siste 10 årene.»
Tangenter: Eirik Sørbø. Gitar: Thomas Fagervik. Bass: Morten Fossheim. Trommer:
Tom Andreas Kristensen. Besøk av musikere fra Tidløs og flere gjestevokalister.
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Bill. kr. 200,kan bestilles på tlf. 38 13 73 00,
ebillett.no/vennesla, kjøpes i
forkant på biblioteket eller ved
inngang fra kl. 19.00.
Smia vil være åpen med salg
av alle typer drikke.

Lørdag 28. oktober kl. 20.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

«En hyllest til Tom Waits»
med Kjetil Nordhus, Syvert Gustavsen Dale,
Tor Gustav Tønnessen og Øystein Tønnessen
Øystein Tønnessen (piano) og Kjetil Nordhus (vokal) har
i en årrekke tolket det de selv mener er en av musikkverdens beste historiefortellere, Tom Waits, i duoformat
rundt om på Sørlandet. Nå styrker de laget med Syvert
G. Dale, som neppe trenger noen nærmere presentasjon i
Vennesla. I tillegg kommer Tor Gustav Tønnessen på gitar.
Sammen med gjester skal troikaen ta publikum gjennom
deler av Tom Waits’ allsidige repertoar og vil snøre det
hele sammen med personlige anekdoter rundt den fargerike artistens mange historier. Gjør deg klar til en vakker,
rørende og humoristisk kveld i Vennesla.

Bill. kr. 200,kan bestilles på tlf. 38 13 73 00,
ebillett.no/vennesla, kjøpes i
forkant på biblioteket eller ved
inngang fra kl. 19.00.
Smia vil være åpen med salg
av alle typer drikke.

Lørdag 25. november kl. 20.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

«Rem & Ropstad»
Poeten Håvard Rem og trubaduren Erlend Ropstad har begge
røtter i Vennesla. Mødre og bestemødre. Eikelandsdalen og
Bommedalen. Det prater de om når de spiser torsdagskompe
i Oslo. Nå er de lei av å prate om det. Nå kommer de. Med seg
har de gamle minner og nye sanger. Cohen og Springsteen. The
River blir Otra. Og en helt ny kompesang blir urframført!
Erlend Ropstad er kjent fra konserter over hele Norge, og for
sterke musikkalbum som Hva om det ikke er sånn som du tror at
det er (2013), Her om natta (2014) og Det beste vi får til (2015)
– album som alle har vært nominert til ulike Spellemannpriser.
I sommer utga han singelen «Det store blå», og nå i november
kommer albumet Alt som har hendt.
Håvard Rem er mannen bak album som Cohen på norsk med bl.
a. Kari Bremnes og Dylan på norsk med Åge Aleksandersen. For
sangen «Kind of Christmas Card», sammen med Morten Harket,
fikk Rem Spellemannprisen for Årets låt. I år mottok Rem Tekstforfatterfondets Ærespris. Hans nyeste diktsamling, 30 40 50,
er trykt i flere opplag.

Bill. kr. 300,kan bestilles på tlf. 38 13 73 00,
ebillett.no/vennesla, kjøpes i
forkant på biblioteket eller ved
inngang fra kl. 19.00.
Smia vil være åpen med salg
av alle typer drikke.
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Lørdag 16. desember kl. 20.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER

«Swinging Christmas» - Vennesla musikkorps med gjester

Velkommen til årets siste «Lørdag på Kulturhuset». For fjerde år på rad vil Vennesla Musikkorps med gjester
gi oss den deilige førjulsstemningen med vakker sang og musikk. Kom og opplev de store amerikanske juleklassikerne og unn deg en pause fra julestria.
Vennesla Musikkorps er under ledelse av den travle dirigenten Thomas Hansen. Vakker sang blir det fra Bente
Worren, Vegard og Per Ove Åteigen. Den unge gjestevokalisten i år vil være Emma Linn N. Høgstøl og kveldens
dyktige konferansier er selvfølgelig Bjarne Nordhagen.
Bill. kr. 200,kan bestilles på tlf. 38 13 73 00,
ebillett.no/vennesla, kjøpes i
forkant på biblioteket eller ved
inngang fra kl. 19.00.
Smia vil være åpen med salg
av alle typer drikke.
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Det skjer i Kulturhuset
SEPTEMBER
Onsdag 13. september kl. 17.00 i Foajeen: Debatt med tema
«Kjøpesenter i Vennesla». Arr: Vennesla næringsforening
Søndag 17. september kl. 17.00 i Salen: Barnekino: «Biler 3».
Søndag 17. september kl. 19.00 i Salen: «Thelma».
Søndag 24. september kl. 17.00 i Salen: «Lego Ninjago filmen».
Søndag 24. september kl. 20.00 i Salen: «Kingsman: The Golden Circle»
Lørdag 30. september kl. 12.00 i Foajeen: «De tre bukkene Bruse»
Lørdag 30. september kl. 20.00 i Foajeen: «En labbetur ned Memory
Lane» med Martin Wikstøl og musikervenner.

OKTOBER

Fredag 27. oktober – søndag 5. november i nedre Foaje/
Eventyrrommet: Utstilling med Lychenco-Askekjær og Steen.
Lørdag 28. oktober kl. 12.00 i Foajeen: «Barnesang-Bonanza»
Lørdag 28. oktober kl. 20.00 i Foajeen: «En hyllest til Tom Waits»
Søndag 29. oktober kl. 17.00 og kl. 19.00 i Salen: Kulturukekino
Mandag 30. oktober kl. 12.00 i Salen: Venners venner kino
Tirsdag 30. oktober kl. 19.30 i Salen: «Agder Camerata – kortreist
musikk fra Agder»

NOVEMBER
Onsdag 1. november i Salen: Vennesla Idrettsråd «Et møte
med Frode Kyvåg»

Søndag 1. oktober kl. 17.00 i Salen: «Lego Ninjago filmen»

Fredag 3. november kl. 19.00 i Salen: Kulturkvelden med
underholdning og priser.

Søndag 1. oktober kl. 20.00 i Salen: «Askeladden – I Dovregubbens
Hall».

Lørdag 4. november hele dagen i Salen: Den Store Kinodagen

Søndag 8. oktober kl. 17.00 i Salen: «Elias og Storegaps hemmelighet»

Søndag 5. november kl. 17.00 og kl. 19.00 i Salen: Kulturukekino

Søndag 8. oktober kl. 20.00 i Salen: «Blade runner 2049»

Lørdag 11. november kl. 12.00 i Salen: Lørdagskino for barn

Torsdag 12. oktober kl. 19.30 i Salen: Førpremiere på Steffan Strandbergs «Natta pappa hentet oss». Regissøren vil være tilstede.

Lørdag 25. november kl. 12.00 i Foajeen: Laffen og Kikkas «Hjertelig jul»

Lørdag 14. oktober kl. 12.00 i Salen: «Elias og Storegaps hemmelighet»

Lørdag 25. november kl. 20.00 i Foajeen: «Rem & Ropstad»

DESEMBER

Lørdag 14. oktober kl. 14.00 i Salen: «Natta pappa hentet oss».
NB. Se dag og kl.slett.

Torsdag 7. desember og fredag 8. desember kl. 18.00 i Salen:
Kulturskolens juleshow.

Søndag 15. oktober kl. 17.00 i Salen: «Elias og Storegaps hemmelighet»

Lørdag 9. desember kl. 12.00 i Salen: Lørdagskino for barn

Søndag 15. oktober kl. 19.00 i Salen: «Natta pappa hentet oss»

Lørdag 16. desember kl. 20.00 i Foajeen: «Swinging Christmas»

KULTURUKA 27.10 - 05.11
Fredag 27. oktober – søndag 5. november i Tilflukten:
Utstilling m/ Vennesla Maleklubb
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På biblioteket finner du et bredt utvalg av bøker, lydbøker og filmer for barn, ungdom
og voksne. Åpent: Mandag-torsdag: 10-18, Fredag: 10-16, Lørdag: 11-15
BIBLIOTEKET TILBYR OGSÅ
Lesestunder for barnehager og skoleklasser: Avtal tidspunkt med biblioteket.
UTLÅN AV EBØKER:
Mange e-bøker gratis til utlån på www.bibliotek24.no. Bøkene kan lastes ned på nettbrett,
smarttelefon eller PC. Du trenger et lånekort i et av Agder-bibliotekene, samt en pinkode.
Kontakt biblioteket om du ikke har dette og for enkel opplæring.
LOKALHISTORISK SAMLING:
Lokalhistorisk samling: stor samling av forskjellig materiale for hele kommunen.
Gamle aviser, bygdebøker, bøker, hefter, men også filmer og fotografier.
Alt tilgjengelig i eget rom i biblioteket, eller i billeddatabasen: http://dbva.vaf.no/fotoweb/
AVISER OG BLADER:
Hold deg oppdatert ved å komme på biblioteket for å lese dagens papiraviser!
I tillegg har vi en del blader og magasiner som også er til utlån.

