Velkommen til oss på Kulturhuset i Vennesla
Kulturhuset i Vennesla har mange forskjellige kulturarrangement de kommende månedene. Midt i sentrum av
Vennesla finner du oss. Kafe Smia byr på god 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 biblioteket det inn fra andre.
På søndager er det gode filmer på Vennesla kino, og hver andre lørdag i måneden kl. 12.00 er det lørdagskino
for barn. I tillegg til dette har vi fast «Lørdag på Kulturhuset» med gratis barnearrangement kl. 12.00 og konsert
for voksne på kvelden kl. 20.00. Takk for økonomisk støtte fra Sparebanken Sør og Vest-Agder fylkeskommune.
Velkommen til gode opplevelser!
Se også venneslakulturhus.no eller følg oss på Facebook.

Lørdag i Kulturhuset

- for barn

Lørdag 27. januar kl. 12.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

Teater Pergola med: «Vennskap i full fart»
En leken familieforestilling, uten ord, som handler om å se og bli sett.
Eller kanskje ikke bli sett i det hele tatt? Kanskje også om å få oppfylt sine
drømmer? I «Vennskap i full fart» følger vi klovnenes vennskap mens de
strever etter å nå målet sitt. Klovnene opplever og utforsker verden slik
barnet gjør; gjennom å bruke sansene, føle, se, smake, lukte, høre.
Følelsene svinger, fra ytterpunkt til ytterpunkt.
Teater Pergola ble startet i 2001 av Birgitte Stien Nordbø og Siren Solvik.
Begge har bakgrunn fra fakultet for kunstfag ved UiA og jobber til daglig som
barnehagelærere. Forestillingen «Vennskap i full fart» har de spilt siden 2008
på barneskole og barnehager i Kristiansand.
Passer for barn fra ca. 2 år, har gratis inngang og varer i ca. 20 minutter.

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

Lørdag 24. februar kl. 12.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

Teater Felicia med: «Musestille»
«Felicia selger sukkerspinn og popcorn på Det Lille Sirkuset. Hennes beste venn
er Fernando, sirkusets klovn. Billie er den snakkende musa som kommer helt
fra Frankrike for å være med i Det Lille Sirkuset. Han og Felicia blir raskt gode
venner - og Fernando blir skikkelig sjalu. Og lei seg. Og guffen. Men hvis Billie
er musestille kan ikke Fernando erte ham for at han snakker annerledes.
Og hvis han holder seg for seg selv, blir nesten usynlig, slipper han å høre at han
er dum. Eller liten. Eller at han lukter rart fordi han spiser hvitløk.»
FRI ENTRÈ

Passer for barn fra ca. 2 år, har gratis inngang og varer i ca. 25 minutter.
Av og med Christel Aas og Leif Fjelldal. www.teaterfelicia.com
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MED STØTTE FRA
SPAREBANKEN SØR
OG
VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE

Lørdag 17. mars kl. 12.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

Hesteskoen Teater og Musikk med:
«Klovnene kommer»
«Hagbart Frisk og Bertina Rask er frilans klovner ved Norsk
Nasjonal Klovnesentral. Uten å kjenne til hverandre kommer
de for å gjøre et klovneshow. Det viser seg at sentralen har
gjort en dobbelbooking, og de må gjøre showet sammen, noe
ingen av dem liker.
Etter hvert som showet tar form, skjønner Hagbart og Bertina
at de egentlig er ganske like, og de liker hverandre bedre og
bedre. Ja, de liker hverandre så godt at de til slutt blir kjærester!»
Forestillingen inneholder sang, tradisjonell slapstick, trylling på klovnevis,
og den spektakulære idrettsgrenen lavdehopping. Skuespillere er Silje Eide, bl.a.
med bakgrunn fra Sykehusklovnene og Steinar Sande fra Vardeteatret i Oslo.

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

Passer for barn fra ca. 3-10 år, har gratis inngang og varer i ca. 35 minutter.

Lørdag 28. april kl. 12.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

Lisa Uhlen & Pia Aamodt-Løken:
«Hva er det for no` i do, mon tro?»
«Nå sitter Alma fint i det. Hun skal i bursdag, men
mamma sier at hun ikke får lov til å gå før hun har tisset:
«Vi skal ikke ha enda en ‘episode’». Det som mamma ikke
vet, som gjør det hele ganske komplisert, og kanskje til
og med farlig, er at det bor et monster i do! Det har Alma
sett med sine egne øyne, og hun har faktisk ikke noe lyst
til å bli bitt i rumpa. Heldigvis for Alma er dette dagen da Dr. Do bestemmer seg for å
dukke opp!»
Denne lekne forestillingen er skrevet og produsert av Pia Aamodt-Løken og Lisa Uhlen.
Du vil oppleve musikk, sang og dans og tøysete vitenskapelige påfunn. Barna blir dratt
med inn i handlingen og det er de som tilslutt må sette sammen miksturen som forhåpentligvis vil fjerne do-monsteret for godt.

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

Passer for barn ca. 3-8 år, har gratis inngang og varer i 35 minutter.
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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.
Du kan nå også bestille billetter på nett.

Lørdag 27. januar kl. 20.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

The Bjorvands «The good ol’ stuff»
Brødrene Mark, Scott og Erik Bjorvand har sammen med Per Henning Finstad besøkt Kulturhusets Lørdagskonsert våren 2013. Nå kommer de tilbake med sin karakteristiske akustiske stil hvor sangene og musikken fra
1960- og -70-tallet står i fokus. Musikken fra bl.a. The Beatles, Beach Boys, Tom Petty, Bob Dylan, Sam Cooke
og ikke minst de mange one-hit wonders fra 60-tallet har bandet klart å gjøre til sin egen.
The Bjorvands har nettopp kommet tilbake etter en turnè i Rogaland, og en vellykket konsert i Stavanger
Konserthus. Forestillingen ”En kveld med Beatles” gikk for fulle hus i Kilden, Agder Teater, Ravnedalen
samt Håndverkeren i november 2017.
Musikken fra denne perioden har absolutt tålt tidens tann, og mange
av dagens musikere kan takke disse artistene som la grunnlaget.
Velkommen til en kveld med et band som formidler disse klassikerne
på en fantastisk måte.
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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 24. februar kl. 20.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

Per Ove Åteigen - «Første gang på
egne bein»
Musikeren Per Ove Åteigen er for mange kjent som frontfigur i det
suksessrike Pink Floyd tributebandet – Puls, andre har hørt ham
i «Swinging Christmas» hvor han de siste fire årene har vært en
av hovedvokalistene. Men allerede som 17-18-åring var han med å
synge og spille gitar på forskjellige spillejobber i Vennesla og omegn. I 1992 ble det bandprosjektet Sandy Hook med bl.a. spillejobb
på Svalbard og i 1997 oppstart av Cool Krampe.
Det har tatt tre år for å få Per Ove Åteigen til å debutere med
solokonsert i Kulturhuset. Med på scenen har han et flott band
bestående av Per Erik Olsen og Are Bjørnestad m. fl. Det vil også
bli gjestevokalister som bl.a. Otto Lunden, Vegard Åteigen, Bernt
Fjellestad og Elisabeth Fjermeros.
Når det gjelder repertoarvalget, vil han spiller låter fra bl.a
Traveling Wilburys, John Cafferty, Chris Stapelton, Eagles, Joe
Bonamassa i tillegg til egenkomponert stoff. Dette blir bra!

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 17. mars kl. 20.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

Claudia Scott
Claudia Scott er en av de mest betydningsfulle artister vi har i Norge
innenfor genrene rootsrock og country, og har gjort seg bemerket internasjonalt både som soloartist, multi-instrumentalist og låtskriver. Claudia
feirer i vår 25 jubileum som artist, og vil denne våren også være med på
«Hver gang vi møtes» på TV2.
Hun er en uredd musiker som har våget å gå sine egne veier i søken etter
en egen musikalsk identitet. En rekke kritikerroste album har hun utgitt,
fått to Spellemannspriser samt en rekke nominasjoner. Hun har også
mottatt tre prestisjetunge låtskriverpriser i USA.
Det blir en skikkelig intimkonsert i Foajeen på Kulturhuset denne kvelden
når norsk countrys mørke dronning har med seg den dyktige gitaristen
Olav Torgeir Kopsland. Vi kan bare glede oss!

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 28. april kl. 21.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER

Absolutt Aavitsland

En av de mest musikalske familiene i Vennesla er Aavitsland-familien. Storfamilien er et godt eksempel på
musikalitet går i arv. Navn som Marit Aavitsland Foss, Grete Lill Arredondo, Elin Kile, Janne Skovly og Mette
Aavitsland Rasmussen er godt kjent gjennom PULS-konserter, solokonserter, koring for kjente artister, plateutgivelser, forskjellige arrangement bl.a. i Kulturhuset, på Hjerterom og i Vennesla Frikirke.
Hvor mange av storfamilien som kommer denne kvelden i Kulturhuset, vil bli en stor overraskelse. Familien
er spredt over store deler av Norge, flere av dem som musikk- og sangstudenter, og noen er veletablerte
artister…. så vi gleder oss til å se hvor mange av disse fantastiske sangerne og musikerne som vil gjeste oss
siste lørdag i april.
Familien stiller selvsagt med band. Musikkstilen vil bli veldig variert, med rock, pop, klassisk, gospel osv.
Som vanlig når familien Aavitsland fyller scenen, kan vi være sikker på at det vil bli vakre øyeblikk og nydelige
toner. Velkommen til en opplevelse du husker.
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 ellers
i Kulturhuset
(pr. 5/1-2018)

JANUAR
Søndag 21. jan. kl. 1700:
«Selmer». Animasjonsfilm/familiefilm

Søndag 25. februar kl. 17.00: «Petter Kanin». Animasjon/eventyr
Søndag 25. februar kl. 19.00: «Norske byggeklosser». Komedie.

Søndag 21. jan. kl. 19.00:
«Pitch Perfect 3». Komedie

MARS

Søndag 28. jan. kl. 17.00:
«Det elleville nøttekuppet 2». Animasjonsfilm
Søndag 28. januar kl. 19.00:
«The Greatest Showman». Drama/musikal

Hele mars i biblioteket:
I anledning Retrobiblioteket kommer vandreutstillingen «Retten til
å elske - homofili i litteraturen 1928 - 2014»
Lørdag 10. mars kl. 12.00:
Lørdagskino for barn

APRIL

FEBRUAR
Lørdag 3. februar kl. 12.00: «Coco». Animasjonsfilm
Søndag 4. februar kl. 17.00: «Coco». Animasjonsfilm
Søndag 4. februar kl. 19.00: «The Party». Sort komedie
Lørdag 10. februar kl. 18.00:
UKM (Ung Kultur Møtes)

Torsdag 12. april kl. 20.30:
Hans Olav Lahlum: «Fagbevegelsen i Norge 1900-2017»
Arr.: Folkeakademiet
Lørdag 14. april kl. 12.00:
Lørdagskino for barn

MAI

Søndag 11. februar kl. 17.00: «Coco». Animasjonsfilm
Søndag 11. februar kl. 19.00: «Fifty Shades Freed». Drama
Søndag 18. februar kl. 17.00: «Petter Kanin». Animasjon/eventyr.
Søndag 18. februar kl. 19.00: «Black Panther». Sci-fi/action.

Lørdag 12. mai kl. 12.00:
Lørdagskino for barn
28.-30. mai:
Kulturskolens jubileumsforestilling «SHREK»

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:
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.
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