Arrangementer i Kulturhuset
høsten

Velkommen til Kulturhuset
Nå er vi klar for høsten i Kulturhuset. Kommer du?
Siden vi flyttet inn her i 2012 har interessen for det vi har på programmet bare økt. Det setter vi stor pris på,
og vil fortsette å tilby våre besøkende gode filmer, konserter, lunsjpåfyll, ungdomstilbud, barnearrangement,
bøker, foredrag osv. I slutten av oktober starter også Kulturuka, årets lengste uke, med 10 dager fylt med store
og små arrangement spredt over hele kommunen. Du har mye å glede deg til!
Takk for økonomisk støtte fra Sparebanken Sør og Vest-Agder fylkeskommune. Dette gjør at vi kan skape ekstra
aktivitet og ha gratis barneforestillinger siste lørdag i måneden.
Velkommen til gode opplevelser!
				

Se også venneslakulturhus.no og følg oss på Facebook.

Lørdag i Kulturhuset

- for barn

Lørdag 29. september kl. 12.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

«Sirkusprinsessa
og Hemmeligheten»
- En danse- og teaterforestilling
av og med Tonje Sannes
Hvordan kan du finne din «rette» plass i sirkuset (og i verden)?
Tør du å høre på stemmen du har inni deg og vise hva du føler?
Velkommen til en forestilling full av glede og farger.
Scenen er fylt av sirkuseffekter, farger, lys, musikk, sang, dans og
fortellinger. Du er invitert til å være med å komme med forslag til
bevegelser til ulike ord. På slutten kan du utforske scenen om du vil,
og prøve deg som sirkusartist.
Forestillingen varer i ca. 20 min., er gratis og passer bra for barn
fra ca. 3-6 år.
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FRI ENTRÈ
MED STØTTE FRA
SPAREBANKEN SØR
OG
VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE

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

«Trollet Truls – og de
tre bukkene Bruse»
med Scenekompaniet
«Hva i all verden skjedde med bukkene da de kom seg over
broa? Trollet Truls vil med sang, musikk, dukketeater
og skuespill ta barna gjennom historien. De kan
tilslutt være med på å lage en helt ny historie,
en slags «Bukkene Bruse 2»
Forestillingen varer i ca. 30 min., er gratis og
passer for barn fra 2-3 år og oppover.
FRI ENTRÈ
MED STØTTE FRA
SPAREBANKEN SØR
OG
VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE

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

«Dingle som en kringle»
med Karin Moe Hennie
Velkommen til en fin barneforestilling sammen med danser, koreograf og forfatter Karin Moe Hennie (+skjelettet
Åsmund). Hun og Åsmund er opptatt av kroppen vår.
Enkelte deler av kroppen er ganske rare.
Hvorfor er det sånn? Hva om kroppen hadde
vært annerledes? «Ja, tenk hvis min nakke
kunne snakke og alle fingre hang på skakke.
Hvis tåa likte te? Ja, tenk dere det! ». Karin
inviterer barna til å være med å lage vers og
bestemme hvilke del av kroppen verset skal
handle om.
Forestillingen varer i ca. 20-30 min., er gratis
og passer for barn fra ca. 3-6 år.
FRI ENTRÈ
MED STØTTE FRA
SPAREBANKEN SØR
OG
VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE
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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 29. september kl. 20.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

Thom Hell
med gjesteartist Kjetil Grande
Thom Hell har lang fartstid som låtskriver og produsent for
landets fremste artister. For de fleste er han likevel mest kjent
som en allsidig og dyktig artist.
Han har gitt ut 8 studioalbum, vunnet flere Spellemannspriser
og blitt nominert til enda flere priser.
I 2011 vant han også «Det store korslaget» med Team Thom.
Da han var gjest i den populære programserien «Hver gang vi
møtes» i 2015 ble enda flere kjent med den hyggelige karen.
Thom er kjent for å levere utrolig fine solokonserter, så vi har
noe å glede oss til!
Til Vennesla tar han med seg en gjesteartist, ikke ukjente Kjetil
Grande, som har gjestet Kulturhuset flere ganger tidligere.

Bill kr. 300,- kan kjøpes
på ebillett.no, bestilles på
tlf. 38 13 73 00, kjøpes i forkant
på biblioteket eller ved inng. fra
kl. 19.00. Smia vil være åpen med
salg av alle typer drikke.

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

Finn Kalvik
Etter bortimot 30 plateutgivelser og en sangkarriere på
nærmere 50 år, har vi alle hørt Finn Kalviks låter. Mange
av disse er blitt klassiskere, som «Finne meg sjæl», «Aldri
i livet» og hans gjendiktninger som «Ride ranke» og «En
tur rundt i byen» er selvsagte i alle sangbøker.
I Kulturuka kommer han til Vennesla. Da møter du Finn
alene på scenen; Finn og gitaren. Mye av Kalviks låtmateriale spilles ikke i bandsammenheng, og passer best i
dette formatet.
Det er noe helt spesielt med Finns karakteristiske sangstemme, folkelige tekster, iørefallende melodilinjer og
ikke minst hans eminente gitarspill! Med lune kommentarer, betraktninger og små anekdoter om tekstene og
historiene bak, blir dette et unikt møte med en av Norges
fremste visesangere.
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Bill kr. 300,- kan kjøpes
på ebillett.no, bestilles på
tlf. 38 13 73 00, kjøpes i forkant
på biblioteket eller ved inng. fra
kl. 19.00. Smia vil være åpen med
salg av alle typer drikke.

Lørdag 24. november kl. 20.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

Metalworx
med Bernt Fjellestad
Metalworx er det ultimate partybandet og kanskje Norges
beste 80-talls coverband!
Bandet har base i Kristiansand og består av medlemmer fra
band som Guardians of Time, Nobodies, Harm og Trail of Tears.
Etter turnéer i Norge, Russland, Tsjekkia, Slovakia, Hviterussland, Serbia, Slovenia, Ungarn og Kroatia med bandet Guardians of Time, entrer nå samme gjengen manesjen med bandet
Metalworx. Oppvekst på 80-tallet med Sodastream, VHS og
Commodore 64 har resultert i denne bombastiske mixen av
party, hårspray og svett rock’n’roll.
Rock- og hardrock-klassikere fra 80-tallet blir fyrt av fra scenen
over en lav sko. Få med deg de beste fra Judas Priest, Iron
Maiden, Sex Pistols, AC/DC, Bon Jovi, Guns N Roses, Twisted
Sister, Van Halen, Kiss, Whitesnake, Europe, Billy Idol, Mötley
Crüe, etc.

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

Lørdag 8. desember kl. 20.00 i Foajéen
KULTURHUSET PRESENTERER:

«Swinging Christmas» - Vennesla
musikkorps med gjester
Velkommen til årets siste «Lørdag på Kulturhuset».
For femte 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. Vær forberedt på noen
overraskelser i sangvalget i år.
Vennesla Musikkorps er under ledelse av den travle dirigenten Thomas Hansen. Vakker sang blir det fra Bente
Worren, Vegard og Per Ove Åteigen. Kveldens dyktige konferansier er selvfølgelig Bjarne Nordhagen. Det vil også
komme en ung gjestevokalist.
Bill kr. 200,- kan kjøpes
på ebillett.no, bestilles på
tlf. 38 13 73 00, kjøpes i forkant
på biblioteket eller ved inng. fra
kl. 19.00. Smia vil være åpen med
salg av alle typer drikke.
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Det skjer i Kulturhuset
SEPTEMBER
Lørdag 8. sept. kl. 12.00, Kulturhuset, Salen: Lørdagskino for
barn «Karsten og Petra på skattejakt»
Søndag 9. sept. kl. 17.00, Kulturhuset, Salen: Barnekino «De
Utrolige 2»
Søndag 9. sept. kl. 19.30, Kulturhuset, Salen: «Skjelvet»
Torsdag 13. sept. kl. 18.00, Kulturhuset, Foajeen: Vennesla
kulturskole feirer 20 år med nåværende og tidligere elever
og lærere. Bill. kr. 100,Søndag 16. sept. kl. 17.00, Kulturhuset, Salen: «Månelyst
i Flåklypa»
Søndag 16. sept. kl. 19.00, Kulturhuset, Salen:
«I can Only Imagine»
Mandag 17. sept. kl. 17-20, Kulturhuset, Biblioteket: Tryllestavworkshop og tryllestavlære. @VennBibUNG
Søndag 23. sept. kl. 17.00, Kulturhuset, Salen: «Månelyst
i Flåklypa»

Tirsdag 16. okt. kl. 12.00, Kulturhuset, Eventyrrommet:
Lunsjpåfyll med historiker Bjørn Tore Rosendahl
Mandag 22. okt. kl. 17.00, Kulturhuset, Biblioteket: «Cosplay»
Foreløpig program i Kulturuka: (Det er også en rekke små
og store arrangement spredt over hele kommunen.
Se Kulturukeprogrammet som kommer i oktober)
• Hele uka: Salgsutstilling i Tilflukten
• Hele uka: Kunstutstilling i Nedre Foaje
• Fre. 26. okt. i Salen: Revy med Olava
• Lør. 27. okt. i Foajeen:«Trollet Trus»
• Lør. 27. okt. i Foajeen: Finn Kalvik
• Søn. 28. okt. i Salen: Kulturukekino
• Man. 29. okt. i Salen: Venner-venners kino
• Man. 29. okt. i Foajeen: Frode Kyvåg
NOVEMBER
• Fre. 2. nov. kl. 19.00 i Foajeen: Kulturkvelden
• Lør. 3. nov. i Salen: Den Store Kinodagen.
• Søn. 4. nov. i Salen: Kulturukekino
Torsdag 8. nov. kl. 12.00, Kulturhuset, Biblioteket: Lunsjpåfyll
med oppfinner og forfatter Erik Alfred Tesaker

Søndag 23. sept. kl. 19.00, Kulturhuset, Salen: «Skjelvet»
Lørdag 10. nov. kl. 12.00, Kulturhuset, Salen: Lørdagskino
Torsdag 27. sept. kl. 12.00, Kulturhuset, Eventyrrommet:
Lunsjpåfyll med forfatter av strikkebøker, Kathrine Gregersen
Lørdag 29. sept. kl. 12.00, Kulturhuset, Foajeen: «Sirkusprinsessa» med Tonje Sannes. For barn fra ca. 3 år. Gratis
Lørdag 29. sept. kl. 20.00, Kulturhuset, Foajeen: Konsert med
Thom Hell. Gjesteartist Kjetil Grande
Søndag 30. sept. kl. 17.00, Kulturhuset, Salen: «Månelyst i
Flåklypa»
Søndag 30. sept. kl. 17.00, Kulturhuset, Salen: «Johnny English
Strikes Again»

Tirsdag 13. nov.kl. 12.00, Kulturhuset, Eventyrrommet:
Lunsjpåfyll med historier og forfatter Siv Ringdahl
Lørdag 24. nov. kl. 12.00, Kulturhuset, Foajeeen: «Dingle som en
kringle» med Karin Moe Hennie. For barn fra ca. 3 år. Gratis
Lørdag 24. nov. kl. 20.00, Kulturhuset, Foajeen: Konsert med
Bernt Fjellestad og Metalworx
DESEMBER
Tirsdag 4. des. kl. 12.00, Kulturhuset, Eventyrrommet: Lunsjpåfyll med Mary Mjåland «Husmoryrket på 1950- og 60-tallet
Lørdag 8. des. kl. 12.00: Lørdagskino for barn

OKTOBER
Søndag 7. okt. kl. 17.00, Kulturhuset, Salen: «Smallfoot»
Søndag 7. okt. kl. 19.00, Kulturhuset, Salen: «Battle»
Lørdag 13. okt. kl. 12.00, Kulturhuset, Salen: Lørdagskino

Lørdag 8. des. kl. 20.00: «Swinging Christmas»
Fra 12. des. Norges største julemarked finner du i Vennesla
sentrum
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VI SERVERER MIDDAG HVER ONSDAG OG TORSDAG!

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 eBokBib.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 å få 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: agderbilder.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.
UTSTILLINGER:
Biblioteket tilbyr varierte utstillinger denne høsten!

