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Velkommen til Kulturhuset   
Vi går mot lysere tider. Vi har gjort en del smitteverngrep som gjør at publikum skal få en trygg opplevelse hos 
oss. Det vil være større avstand mellom publikum og enda hyppigere rengjøring av smitteflater. Vi annonserer 
alle konserter i salen, men vi håper å flytte disse til foaje ved endringer av smittesituasjon. Se ellers egen bolk 
om smitteverntiltak.   

Vi har den store glede av å ønske velkommen til konserter og Lørdag på Kulturhuset – for barn. I tillegg har både 
Vennesla kino, Vennesla bibliotek og Kulturskolen et spennende program for våren.  
 
Takk for økonomisk støtte fra Sparebanken Sør og 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 eller følg oss på Facebook.
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Smitteverntiltak: Siden vi så gjerne vil fortsette med de super-populære barnearrangementene siste 
lørdag i hver måned, har vi tatt noen grep som vi håper dere vil synes er fornuftige. 
 
· Vi ber alle om å holde god avstand når dere skal inn i Salen. 
· Det kommer fortsatt til å være gratis adgang, men alle familier skal registreres med kontaktperson og 
  telefonnummer ved hovedinngangen til Salen. 
· I salen ber vi dere sørge for at kun de som er sammen til daglig som sitter sammen, og at det er 
  minst to seter til neste gruppe. 
· Vi har satt tak på 100 personer inne i Salen (Det er 300 sitteplasser). 
· Vogner o.a. kan ikke tas med inn. 
· Det er satt fram håndsprit og dette skal alle bruke før de går inn. 
· Ved forestillingsslutt, så gå rolig ut med god avstand.
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Lørdag 30. januar kl. 12.00 i salen
KULTURHUSET PRESENTERER: 

«Ivar Skippervold med dukker, 
sang og trylling!» 

Nå kommer endelig Ivar Skippervold tilbake til Kulturhuset. 
Med seg har han denne gangen anda Gakki som er en mester i å 
finne kort, historien om Frode som gruet seg for å bytte barnehage, 
papegøyen Polly Wolly Pappe Dolly som er veldig stolt av sine navn. 

Vi kan også glede oss til mange sanger som alle kan være med på, 
for Ivar har tatt med gitaren. 

Passer for barn fra ca. 3-9 år, har gratis inngang 
og varer i ca. 40 minutter. 
                                                                        

Lørdag 27. febrar kl. 12.00 i salen
KULTURHUSET PRESENTERER: 

«Trollet Truls - og de tre bukkene bruse» 

Med sang, musikk, dukketeater og skuespill vil ”Trollet Truls” fremføre 
det kjente eventyret om de tre Bukkene Bruse. Det er en nær, engasje-
rende og interaktiv forestilling der barna virkelig får delta gjennom å 
komme med innspill og gjennom å synge og bevege seg. Og hele veien 
får de bli med på å lage en helt ny historie, en slags ”Bukkene Bruse 
2”. Med hjelp av Trollet Truls skal barna finne ut, og ikke minst finne på, 
hva som skjer underveis i forestillingen. Og hva var det som egentlig 
skjedde? Hvordan gikk det med bukkene etter at de hadde gått over 
broen? Og hvorfor er trollet så sint på geitebukkene? Forestillingen er 
proppet med spørsmål, noe som ikke bekymrer Trollet Truls. Han vet at 
barna har alle svarene. De fornuftige, de morsomme, de sprø – og ingen 
svar er feil når det er trollet som spør..

Passer for barn fra 2-6 år, har gratis inngang og varer i ca. 30 minutter. 

FRI ENTRÈ 

MED STØTTE FRA
SPAREBANKEN SØR

OG
AGDER 

FYLKESKOMMUNE

FRI ENTRÈ 

MED STØTTE FRA
SPAREBANKEN SØR

OG
AGDER 

FYLKESKOMMUNE

Lørdag i Kulturhuset 
- for barn
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Lørdag 27. mars kl. 12.00 i salen
KULTURHUSET PRESENTERER: 

Baldrian og Musa: «Passe Hatt» 

Giert Werring er endelig tilbake på Kulturhuset.
”Passe Hatt” handler om figurene Baldrian og Musa som bor 
sammen. Men passer det at en mann og en mus bor sammen?
I denne forestillingen handler det mye om å passe eller ikke passe, 
og om hva vi gjør med det. Når Baldrians hatt ikke passer, er det da hodet 
som er for lite, eller hatten som er for stor? Naboen til Baldrian og Musa er 
veldig sikker på hva som passer seg, og mener at det passer ikke å ha mus 
i hus. Det blir etter hvert ikke lett å være Musa. Baldrian har det heller ikke 
lett med de valgene han må ta. Hvordan det går til slutt er det ikke godt å si...
Kanskje naboen får så ”hatten passer”.
Passer for barn fra 3 år og oppover og har gratis inngang                          

                                                                        

Lørdag 24. april kl. 12.00 i salen
KULTURHUSET OG TEATER FELICIA PRESENTERER: 

«Musestille» 

Felicia og Fernando er gode venner og jobber 
sammen på Det Lille Sirkuset. Billie er den 
snakkende musa som kommer helt fra Frankrike 
for å bli en del av ensemblet. Han og Felicia blir 
fort gode venner men Fernando takler dårlig at 
ting blir annerledes enn det var før. Han blir 
skikkelig sjalu. Og lei seg. Og guffen. Men hvis Billie er musestille kan ikke 
Fernando erte ham for at han snakker rart. Og hvis han holder seg for seg 
selv, blir nesten usynlig, slipper han å høre at han er dum. Og liten. Og lukter 
vondt.

«Musestille» er en forestilling som belyser mobbing og ekskludering blant 
barn. Med gjenkjennelige hverdagssituasjoner, interaktivitet og tydelige 
virkemidler fremkalles reaksjoner og et ekte engasjement hos ungene. En 
tredje person gjør sin entrè i et allerede etablert vennskap og posisjonene 
trues. Ungene berøres sterkt når dramaet på scenen tilspisser seg og det 
begås urett mot lille Billie.

Forestillingen varer i ca. 40 min. og passer for barn fra 4 år og oppover til 
uendelig. 

FRI ENTRÈ 

MED STØTTE FRA
SPAREBANKEN SØR

OG
AGDER 

FYLKESKOMMUNE

FRI ENTRÈ 

MED STØTTE FRA
SPAREBANKEN SØR

OG
AGDER 

FYLKESKOMMUNE
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Lørdag 30. januar kl. 20.00 i Salen
KULTURHUSET PRESENTERER:

«4 SANGERE - MED HVER SIN STIL»
Velkommen til en helaftens konsert med variert musikk fra filmer 
som «A star is Born», «The Greatest Showman», Rocket Man», 
«Sing» osv. Her vil du bli servert et utvalg av hits, både solosang 
og duetter, plukket fra senere tids musikkfilmer. 
Er det noe vi er gode på i Vennesla, er så er det sang- og 
musikktalenter. Celina Gjerald, Jon Even Kile, Patrick Åteigen og 
Eva Ånonsen har alle på hvert sitt vis satt sitt preg på musikklivet 
både lokalt og nasjonalt. 

Eva har de siste årene gått på Kongshaug musikkgymnas. Ce-
lina studerer nå ved UiA og fikk mye skryt for sine opptredener 
under The Voice 2019 på TV2. Hun trives godt innen EDM-sjan-
geren. Patrick studerer også ved UiA og har en særegen stemme 
som spenner over et stort register. Jon Even er utdannet lege, 
kommer fra en sangglad familie og begynte tidlig å synge sjølv. 
Kveldens band består av Per Erik Olsen, Eirik Sørbø, Tho-
mas Fagervik og Are Bjørnestad. 

Kveld i Kulturhuset - for voksne
(18-års grense)

Bill. kr. 250,- 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.

Bill. kr. 250,- 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 27. februar kl. 20.00 i Salen
KULTURHUSET PRESENTERER:

GUARDIANS OF TIME
Bandet Guardians of time som består av Paul Olsen, Bernt 
Fjellestad, Jonkis, Anders Svendsrud Danielsen og Eivind Ben-
diksen, ble dannet i 1997, og deres første demo ga dem plate-
kontrakt og debutalbumet «Edge of tomorrow» som ble gitt ut i 
2001. Deres andre album ble gitt ut i 2004 av Massacre Records. 
Begge albumer fikk gode anmeldelser fra hele verden. Etter 
noen år uten aktivitet gjennopplivet Paul og Bernt bandet med 
en ny oppstilling. I 2011 ga de ut albumet «A beautiful Atrocity». 
Prestisjefylte livejobber på «Norway Rock Festival» og «Prog Po-
wer Russia» fulgte og igjen beviste Guardians of time som et av 
de mest interessante power metal-bandenene i Norge. 
   
Heavy metal bandet Guardians of Time spiller endelig på 
Kulturhuset.  
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Kr 250,- for inngang og dagens rett. 
Kun inngang kr 100,- kan kjøpes på ebillett.

no, bestilles på tlf. 38 13 73 00, kjøpes i 
forkant på biblioteket.  Smia vil være åpen 

med salg av alle typer drikke.

Torsdag 25. mars kl. 19.00 i Foajéen
KULTURHUSET OG KILDEN PRESENTERER:

«MUSIKKSALONGEN 
MED SIGBJØRN NEDLAND»
Musikksalongen er et konsept for deg som er ekstra glad i 
musikk og gode smaker. Musikksalongen inneholder fantas-
tiske historier rundt musikken, akkompagnert av en matrett 
som passer til kveldens tema. 
Med oss på laget har vi fått ingen ringere enn NRKs 
musikkguru Sigbjørn Nedland. Venndølen Kjetil Nordhus 
leder publikum gjennom kvelden, som starter med en samtale 
med en lokal gjest. Samtalen handler selvsagt om musikk. 
Sigbjørn Nedland presenterer i Musikksalongen sin unike 
foredragsserie «Kultur-retur», hvor han inviterer publikum til 
en reise tilbake til opphavet til dagens populærmusikk.

Bill. kr. 400,-  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.

Bill. kr. 395,-  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.

Fredag 26. mars kl. 20.00 i Salen
KULTURHUSET PRESENTERER:

«BERNHOFT - SOLO»
Sanger, komponist og multiinstrumentalist Jarle Bernhoft leg-
ger våren 2021 ut på soloturné, og vi er så heldige å få han 
på scenen i Kulturhuset!  Bernhoft er en kritikerrost, prisvin-
nende publikumsfavoritt med en samling kruttsterke skiver 
og utsolgte turnéer bak seg. 

Bernhoft satset på solokarrieren med debutalbumet “Ceramik 
City Chronicles” i 2008, og ble i 2011 “årets spellemann” og 
“beste mannlige artist”. Du har sikkert hørt “Cmon Talk”, 
som ble en stor hit i 2011 etter han gjestet det amerikanske 
talkshowprogrammet The Ellen DeGeneres Show. Siden 
2016 har han oppptrådt med backing bandet “The Fashion 
Bruises”, og sammen ga de ut albumet “Humanoid” i 2018. 
Fredag 26. mars får vi høre hans fantastiske stemme i 
Vennesla Kulturhus!

Torsdag 15. april kl. 20.00 i Salen
KULTURHUSET PRESENTERER:

«MARION RAVN - MELLOM 
DISSE FIRE VEGGER»
«Det beste jeg vet er å stå på en scene og spille live» sier 
en ekstatisk artist som er med sin faste musiker-makker Jan 
Ole Kristensen.   «Jeg ønsker at publikum skal få følelsen 
av at vi er samlet hjemme i stuen sammen for en skikkelig 
hyggelig kveld. Dagbladet etter »Tyv»  «Ravn føltes autentisk 
og særegen». VG  «Fritt fall»  «Et magesugende popmirakel» 
terningkast fem. 
Marion Ravn er råaktuell etter å ha vært hoveddommer i 
NRKs super populære Maskorama.  Vennesla Kulturhus er 
foreløpig eneste konsertsted med Marion Ravn på Sørlandet!
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Harry Potter Book Week - på Vennesla bibliotek

Mandag 1. febraur kl. 15.30 : 
Høytlesning med Caroline

Tirsdag 2. februar kl. 17.00 – 18.00: 
Strikk og lytt – Harry Potter spesial med Anne Kjersti

Onsdag 3. februar kl. 14.30: Høytlesning med Caroline

Torsdag 4. februar kl. 16.00: Høytlesning med Caroline

Fredag 5. februar kl. 13.00: Høytlesning med Caroline

«Strikk og Lytt» i regi av biblioteket: 
En uformell og avslappende time med høytlesing og/
eller boktips for voksne av alle slag,både strikkere og 
ikke-strikkere!
  
Tirsdag 19.januar 17.00-18.30: Strikk og lytt spesial - 
med tips om noen av høstens nye bøker

 
Tirsdag  2.februar 17.00-18.00:
Harry Potter spesial - for voksne!
 
Tirsdag 16.februar 17.00-18.00
 
Tirsdag 2.mars  17.00-18.00
 
Tirsdag 23.mars: litt kriminell påskespesial
 

PS: det er ikke noe krav om strikketøy

Lunsjpåfyll og andre arr.: 
følg med i avis og på sosiale medier.

Følg biblioteket på Facebook: 
@vennbib og hjemmesiden: venneslabibliotek.no
 
Vennesla Kino: 
Vi viser film hver søndag kl 17.00 og kl 19.00
Følg med på vår Facebook-side for program.

For mer info om arrangementer på Kulturhuset, 
gå på venneslakulturhus.no

Andre arrangementer 
i Kulturhuset

HAPPY HARRY POTTER
BOOK NIGHT 2021!




