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Anbefalte laveste alder

Egnet for hele familien 
(3 år og oppover)

VÅRE PARTNERE

SYMBOLER

Vi har alderssymboler som illustrerer hvilken 
alder forestillingen passer fra.

Arendal Kulturhus har gode samarbeidspartnere som bidrar til at vi kan vise flere og bedre forestillinger for publikum. For kulturhuset er det av 
avgjørende betydning at vi har et sponsorlag som støtter oss i å opprettholde høy kulturell og teknisk standard. Slik skapes mer glede, livskvalitet og 
opplevelser som berører.

SEPTEMBER
06.09 | HURRA FOR ALBERT ÅBERG!

OKTOBER
10.10 | DETEKTIVBYRÅ NR. 2
16.10 | PIRATEN OG PAPEGØYA
21–23.10 | SNEHVIT

NOVEMBER
14.11 | FAMILIESHOW M/ ERIK MOGENO
20.11 | TORNEROSE
25.11 | ANIMAL FAMILIES AND ME
28.11 | JUL PÅ MÅNETOPPEN

DESEMBER
11–12.12 | VAIANA
14.12 | NØTTEKNEKKEREN
19.12 | DINAS JUL

ARRANGEMENTER
BARNE- OG FAMILIE-
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Denne glade gjengen sier litt om hvordan vi som jobber i Arendal Kulturhus 
føler oss akkurat nå. Vi er snart på vei over i en mer normal hverdag, der vi 
med full publikumskapasitet kan ønske velkommen til både store og små. 
Dette ser vi så utrolig frem til!

Tusen takk til dere alle for velvilligheten og forståelsen vi har blitt møtt med 
ved alle Covid-19 avlysninger, flyttinger, utsettelser og nedskaleringer de siste 
16 månedene. Gjennomføringer av kulturarrangement har vært uforutsigbart for 
dere som publikum, for alle utøvere og artister – og for oss som arrangører.

Kulturrådet og Norsk filminstitutt har denne sommeren levert en rapport som 
har kartlagt publikums interesse for å ta i bruk kulturtilbud etter pandemien. 
Gledelig nok viser denne at mange forventer å ta i bruk kulturtilbudene i 
samme grad som før, eller muligens i større grad enn tidligere. Det som  
motiverer det største flertallet i undersøkelsen til å delta på fysiske kultur-
arrangementer igjen, er likevel et interessant kulturtilbud.

KJÆRE PUBLIKUM

Høsten i kulturhuset har både et variert og tettpakket program med nasjonale 
og internasjonale artister. Riksteateret gjester oss med hele fire produksjoner 
før jul. Våre gode samarbeidspartnere Arendal Jazzklubb, Musikkens Venner, 
Ung klassisk, Arendals Dramatiske Selskab og Arendal Scene inviterer til en 
rekke av fine opplevelser. Arendal Rockklubb har valgt å legge noen av sine 
konserter til kulturhuset denne høsten, og det synes vi er stor stas!

Dette høstprogrammet er digitalt. Om du ønsker å få tilsendt programmet i 
papirformat, send oss en e-post til billett@arendalkulturhus.no eller ring oss 
på telefon 37 00 60 60 i åpningstiden (mandag–fredag kl. 12.00-16.00), så 
sender vi gjerne et program til deg i posten.

Hjertelig velkommen til kulturhøsten!

Hilde Lona

BILLETTSKRANKEN 
HAR FLYTTET!

Fra august måned har billett- 
kontoret og administrasjonen i  
kulturhuset fått nye kontorlokaler 
på gateplan. Billettkontoret har nå 
inngang fra Peder Thomassons gate 
og vi har åpent mandag til fredag 
kl. 12-16. Nettsiden har som vanlig 
åpent hele døgnet.
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SCENE

SCENE

SLIK KAN DU 
KJØPE BILLETTER
      arendalkulturhus.no
      billett@arendalkulturhus.no
      Telefon 37 00 60 60
      kl. 12.00–16.00 (man–fre)
      Kulturhusets billettskranke

ÅPNINGSTIDER 
BILLETTSKRANKEN
Mandag–fredag: kl. 12.00–16.00
Lørdag–søndag: Stengt 

Åpent også én time før forestilling
(enkelte unntak).

BILLETTINFORMASJON KJØP OG PRINT@HOME
Billetter som kjøpes på vår nettside kan skrives 
ut eller vises på mobil ved inngangen.

BILLETTRESERVASJONER
Vi reserverer gjerne billetter. Hentefrist er 
normalt syv dager etter bestillingsdato. Siste uke 
før forestilling er hentefristen én dag. Billetter 
må hentes senest 45 min. før forestilling.

REFUSJON VED AVLYSNINGER
Kjøpte billetter refunderes innen 30 dager fra 
forestillingsdato iht. kjøpsloven. Billettavgift og 
kortgebyr refunderes ikke. 

Dersom et arrangement blir utsatt, vil publikum i 
de fleste tilfeller få velge mellom å beholde plass 
på ny dato eller motta refusjon.

SALKART

TELESLYNGE
Ordinær teleslynge i deler av nedre og øvre amfi.
Vennligst ta kontakt for ytterligere informasjon.

STORE TORUNGEN
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FACEBOOK.COM/ARENDALKULTURHUS
INSTAGRAM.COM/ARENDALKULTURHUS 
#ARENDALKULTURHUS

Følg oss på sosiale medier for å holde deg oppdatert 
på alt som skjer på Kulturhuset.

SOSIALE MEDIER
FØLG OSS PÅ

ARENDALKULTURHUS.NO

NETTSIDEN VÅR
HOLD DEG OPPDATERT VIA

• INFORMASJON
• BILLETTER
• GAVEKORT

Vi legger jevnlig ut konserter 
og forestillinger for salg!

NYHETSBREV
MELD DEG PÅ VÅRT DIGITALE

• JEVNLIG INFORMASJON
• NYHETER
• FORDELER OG RABATTER

Du melder deg på vårt digitale nyhetsbrev ved å trykke på 
«Nyhetsbrev» på nettsidene våre eller kontakte oss så hjelper 
vi deg. Du kan når som helst melde deg av igjen.

Meld 
deg på!

https://arendalkultur.wpengine.com/pamelding-nyhetsbrev/
https://www.facebook.com/ArendalKulturhus
https://www.arendalkulturhus.no/


KJØP I BILLETTSKRANKE ELLER PÅ NETT: 
ARENDALKULTURHUS.NO

VÅRE GAVEKORT ER SVÆRT POPULÆRE, OG DU KAN SELV 
BESTEMME VERDIEN AV DET. GAVEKORTET ER GYLDIG I ETT ÅR FRA 

KJØPSDATO OG KAN BRUKES PÅ ALLE VÅRE FORESTILLINGER.

EN GAVE FYLT MED 
OPPLEVELSER

GAVEKORT

https://tix.no/nb/arendal/buyingflow/giftcard


PROGRAMOVERSIKT

AUGUST SIDE 8

26.08 | BEST WESTERN SWING Arendal Jazzklubb

SEPTEMBER SIDE 8–14

04.09 | UNG KLASSISK MATINÉ Sveinung Bjelland

04.09 | UNG KLASSISK TALENT
06.09 | HURRA FOR ALBERT ÅBERG!
08–10.09 | HIMMELTIMEN Arendals Dramatiske Selskab

10.09 | WHO’S GONNA FILL THEIR SHOES 

11.09 | ARENDAL PÅ SKEIVA’S AVSLUTNINGSKALAS
11.09 | LEPROUS Support Vorbid

14.09 | MIKE STERN & JAN GUNNAR HOFF GROUP AJK

15.09 | SÅ LESTE JEG NAIV.SUPER Kai Kenneth Hanson

17.09 | THE JOHNNY CASH & JUNE CARTER SHOW
18.09 | NORDIC TENORS Classics

22.09 | A TRIBUTE TO DIRE STRAITS Brothers in Arms Tour

23–26.09 | SOLOPPGANG I RIGA Arendal Scene

25.09 | GULLALDEREN Rune Andersen & Espen Beranek Holm

30.09 | SUKSESS SMITTER 2021 Årets Markedsfører

30.09 | TORUN ERIKSEN DUO Arendal Jazzklubb

OKTOBER SIDE 14–22

01.10 | HELLBILLIES 30-årsjubileum

02.10 | SPORTSIDIOT Rasmus Wold

08.10 | TRIBUTE TO BRUCE SPRINGSTEEN Roger Handeland

09.10 | LIVETS DANS En kabaret om Inger Hagerup

10.10 | DETEKTIVBYRÅ NR. 2 Operasjon Teater // Riksteatret

14.10 | HELGE LIEN TRIO Arendal Jazzklubb

15.10 | ANITAS GLEDESHUS
16.10 | PIRATEN OG PAPEGØYA
16.10 | SMOKIE
17.10 | VOYAGE En reise i tiden gjennom musikk // Musikkens Venner

20.10 | ANDERS JEKTVIK
21–23.10 | SNEHVIT Av Espen Aukan // Arendals Dramatiske Selskab

21.10 | MINNEKONSERT ETTER KIELLAND-ULYKKEN
22.10 | DON QUIJOTE Av Miguel de Cervantes // Riksteatret

23.10 | TRIBUTE PRINCE OG MARVIN GAYE Arendal Big Band

28.10 | OVERGANGER Dora Thorhallsdottir

28.10 | JUNO Arendal Jazzklubb

29–30.10 | HARALDSGUTTENE Rir igjen!

30.10 | AGDER CAMERATA Musikkens Venner

NOVEMBER SIDE 23–30

03.11 | BJØRN EIDSVÅG MED BAND
05.11 | TEDxARENDAL 2021
07.11 | ARE KALVØ TOPPAR VG-LISTA Riksteatret

09.11 | CHRISTIANSSAND STORBAND & HELGE SUNDE
11.11 | ERIK BYE Av og med Benny Borg

11.11 | FOUR BROTHERS Arendal Jazzklubb

13.11 | MARIANN FJELD-SOLBERG OG ÅSE MATHIESEN MV

13.11 | ARENDAL ROCKKLUBB 40 ÅR Jubileumsfest + plateslipp

14.11 | FAMILIESHOW MED ERIK MOGENO
18.11 | SLIK TAKLER DU IDIOTENE PÅ JOBBEN!
19.11 | TRIBUTE TO URIAH HEEP / KEN HENSLEY Still Messin’

20.11 | TORNEROSE St. Petersburg Festival Ballet

21.11 | ARENDAL TREKKSPILLKLUBB & ARENDAL MANNSKOR
24.11 | FAULTY TOWERS The Dining Experience

25.11 | ANIMAL FAMILIES AND ME Gordon Buchanan

25.11 | ESPEN RUD YOUNG STARS Arendal Jazzklubb

27.11 | HÅKON KORNSTAD TRIO Musikkens Venner

28.11 | JUL PÅ MÅNETOPPEN
29.11 | TEATERKONSERT SUNDFØR Riksteatret

Leprous, 11. september

Are Kalvø toppar VG-lista, 7. november

Erik Bye, 11. november

Julekonsert Secret Garden, 8. desember

DESEMBER SIDE 31–34

07.12 | CHRISTMAS WITH NORDIC TENORS
08.12 | JULEKONSERT SECRET GARDEN
09.12 | OLGA KONKOVA SOLO PIANO Arendal Jazzklubb

11–12.12 | VAIANA Bølgen Dansestudio

14.12 | NØTTEKNEKKEREN Moscow Art Ballet Theatre

16.12 | NILS-INGAR AADNE Da var det oss

17.12 | WISH YOU WERE HERE @ THE DARK SIDE OF THE MOON
18.12 | ARENDAL BIG BAND Arendal Jazzklubb
19.12 | DINAS JUL Sørlandskirken
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BEST WESTERN SWING 
ARENDAL JAZZKLUBB
TORSDAG 26. AUGUST, KL.19.00

Best Western Swing er fem musikere forent i sin kjærlighet til western swing, hestejazz, 
bææ-bop og andre rurale uttrykk for jazzifisert dansemusikk fra de amerikanske 
sørstater. I et videre perspektiv kan man kalle det «instrumental elektrisk americana».

BWS er anført av Asle Røe, opprinnelig fra Molde men med tolv år som profesjonell 
gitarist i Houston, Texas. Med på laget er 60% av Farmers Market, trenger vi si mer? La 
deg forføre, sjarmere og underholde! En kveld som spiller på mange strenger – hele 36!

Konserten er et samarbeid mellom Arendal Jazzklubb og Arendal Kulturhus.

Asle Røe – gitar, Stian Carstensen – steelgitar og trekkspill, Staffan William-Olsson – 
gitar, Finn Guttormsen – bass, Jarle Vespestad – trommer

Store Torungen // kr 325,- / 275,- (medl. AJK) / 100,- (student)

UNG KLASSISK MATINÉ SVEINUNG BJELLAND
LØRDAG 4. SEPTEMBER, KL.13.00

Sveinung Bjelland har i mange år vært en av Norges ledende klassiske pianister, og han 
gir konserter over hele verden, både som solist og som kammermusiker.

Han har blitt beskrevet som en musiker som har en sjelden evne til å ikle seg musikken 
han spiller og at lytteren finner seg behagelig fastholdt i hans grep. Hans mange 
innspillinger har blitt mottatt med strålende kritikker både nasjonalt og internasjonalt. 

Sveinung Bjelland er professor ved Norges Musikkhøgskole og ved Universitetet i Agder 
i Kristiansand.

På konserten i Arendal vil han fremføre blant annet Måneskinnsonaten av Ludwig van 
Beethoven, samt musikk av Robert Schummann og Frédéric Chopin.

Lille Torungen // kr 200,- / 150,- (medl. MV) / fri entré (student, unge u/20 år)

Foto: Annamaria Kowalsky 

UNG KLASSISK TALENT 
LØRDAG 4. SEPTEMBER, KL.18.00

Finalekonsert i musikkonkurransen for unge musikere. Opplev fremtidens stjerner nå! 
Etter at Ung klassisk i mars måtte utsettes, er det nå endelig klart for at unge musikere 
skal få konkurrere om solistoppdrag med Kristiansand Symfoniorkester (KSO-prisen) og 
pengepriser/premier i 4 klasser.

Finalistene blir tatt ut av en fagjury etter audition i august 2021, og påmeldingen er 
god, så alt ligger til rette for en spennende og variert finalekonsert med barn og unge i 
toppform. 

Juryen består av representanter fra Kristiansand Symfoniorkester, Universitetet i Agder, 
samt to representanter oppnevnt av Ung klassisk for å få stor bredde i juryen. 

Pengeprisene og premiene er sponset av Sparebanken Sør.      

Store Torungen // kr 120,- / fri entré (honnør, student, barn og unge u/20 år)

Foto: Anne Betzy Engestøl
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HURRA FOR ALBERT ÅBERG!
MANDAG 6. SEPTEMBER, KL.18.00

Albert Åberg er en helt vanlig gutt. Han er snill og sta og blid og sur, akkurat som deg 
og meg. Han bor sammen med faren sin som også er snill og sta og blid og sur, akkurat 
som de fleste pappaer. Albert er veldig flink til å finne på noe å leke med og finner han 
ikke på noe selv, så kan han finne på noe sammen med Milla. Milla er Alberts venn. 
Hun er jente. De andre guttene på skolen synes det er dumt å leke med jenter. Men da 
kjenner de ikke Milla! Nå er ikke alt like enkelt. Kan det være gøy å kjede seg? Og nå 
har Albert et problem. Han får nesten ikke sove om natten. Hva er det som ligger under 
sengen hans? Kan det være et uhyre?

Manus og regi – Gorm Jenseg
Regikonsulent – Bjørn Sæter
Musikk – Georg Riedel
Scenografi – Per Olav Austdahl
Produsent – Victoria Productions AS

Store Torungen // kr 275,-

HIMMELTIMEN EN SAMTALE MED EN AVDØD
ONSDAG 8. – FREDAG 10. SEPTEMBER, KL.19.00

«Himmeltimen» er et nyskrevet teaterstykke av Bjørg Øygarden, og det spilles for aller 
første gang i Arendal Kulturhus.

Her møter vi en kvinne som får sjansen til å ha en timelang samtale med en avdød 
person hun har vært glad i. Hun velger å treffe moren, som hun savner, og som – «ville 
blitt dritsur hvis jeg hadde valgt noen andre». De to skal innom både små og store 
spørsmål i løpet av den timen stykket varer: Det blir en samtale med både humor og 
alvor, overraskende vendinger og kanskje til og med noen avsløringer om hva som 
venter på den andre siden.

Bjørg Øygarden og Ingvild Velure spiller de to kvinnene, og Mette Karlsen er himmelens 
egen musiker, som tryller fram Elvis-låter når det trengs. 

Regi: Anne Bjørkvik
Lille Torungen // kr 250,-

Foto: Mona Hauglid
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WHO’S GONNA FILL THEIR SHOES 
EN COUNTRYMUSIKK-HISTORIE
FREDAG 10. SEPTEMBER, KL.19.00

Countrymusikk har opp gjennom historien betydd veldig mye for folk flest som har fulgt 
sine countryhelter og idoler. Musikken har en lang historie og som mange mener også 
har røtter til norsk musikkhistorie og ikke minst til irsk folkemusikk. 

Showet Who’s Gonna Fill Their Shoes hyller countrymusikkens helter fra da til nå, bl.a.  
Hank Williams Sr, «The Queen of Countrymusic» Kitty Wells, Waylon & Willy, Cash, Kris, 
Merle, Bobby Bare, Tammy & George til noen av dagens store artister som Vince Gill, 
Alan Jackson, Garth Brooks og Toby Keith. 

Hele showet blir sydd sammen av de tre hovedartistene G.Thomas, Arly Karlsen og 
Åsmund Åmli. Med seg, som spesielle gjester, har de Hawk Christensen og Jeanne 
Joreid, plukket ut fra det rike sørlandske musikkmiljøet. 

Store Torungen // kr 350,-

ARENDAL PÅ SKEIVA’S AVSLUTNINGSKALAS
LØRDAG 11. SEPTEMBER, KL.19.00

Festivalen Arendal på Skeiva 2021 avsluttes med Arendal på Skeiva’s avslutningskalas. 

Kvelden startes med et burlesqueshow, Fifi von Tassel Presents kan best beskrives som 
politiske lykkepiller i stringtruse, og er en internasjonal showgruppe, bestående av noen 
av landets beste drag- og burlesqueartister! 

Etter et friskt show overtar DJ Frk.Skaiaa & DJ Morradi som elsker å spille musikk som 
er full av energi og glede. Målet er å sette den ultimate stemningen for kvelden med 
blant annet kul dansbar indiepop, hete hits og guilty pleasures. 

Her blir det god stemning, bra musikk, glitter, glamour, humor og bobler!

Dørene åpnes kl. 19.00. Burlesqueshowet starter kl. 20.00.

Lille Torungen // kr 220,- / 120,- (medl. FRI)

Foto: Nico Hagen 

LEPROUS SUPPORT VORBID
LØRDAG 11. SEPTEMBER, KL.19.30

Leprous inntar Arendal Kulturhus i anledning Arendal Rockklubb 40 år! I en sjanger hvor 
det er vanskelig å skille seg ut har Leprous inntatt en tydelig posisjon. Bandet er kjent 
for sin stemningsfulle blanding av polyrytmiske spor, melankolske atmosfærer, 
melodisk vokal og stikkende tekster. Kalenderen deres inneholder utsolgte konserter 
verden over, og de er et av Norges største og mest aktuelle progband.

Som oppvarming kommer arendalsbandet Vorbid. De kombinerer kompromissløs metall 
med progrockens mange skeive takter og kaotiske, men melodiske komposisjoner. Den 
midlertidige trioen består av Michael Briggs, Daniel Emanuelsen og Marcus Gullovsen. I 
2021 har gutta brukt tid på å skrive ferdig en ny plate som vil bli spilt inn i år, og 
bandet satser på release i første halvdel av 2022. Som en liten bonus denne kvelden, vil 
Vorbid spille hele den nye platen fra A til Å. Dere vil få være de første til å høre ferskt, 
nytt og energisk materiale!

Store Torungen // kr 395,- / 345,- (medl. ARK)

Foto: Troll Toftenes
Foto: Mona Hauglid
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EN GAVE FYLT MED 
OPPLEVELSER

KJØP I BILLETTSKRANKE ELLER PÅ NETT: 
ARENDALKULTURHUS.NO

GAVEKORT
VÅRE GAVEKORT ER SVÆRT POPULÆRE, 
OG DU KAN SELV BESTEMME VERDIEN AV 

DET. GAVEKORTET ER GYLDIG I ETT ÅR FRA 
KJØPSDATO OG KAN BRUKES PÅ ALLE 

VÅRE FORESTILLINGER.

JAN GUNNAR HOFF GROUP FEAT. ARVE HENRIKSEN 
ARENDAL JAZZKLUBB
TIRSDAG 14. SEPTEMBER, KL.20.00

Pianisten og komponisten Jan Gunnar Hoff presenterer en særegen miks av jazz, 
klassisk og folklore, med fokus på vakre melodier, stemninger og groove. Med seg har 
han et internasjonalt stjernelag av musikere.

Musikken vi får høre på denne konserten er hentet fra Hoffs mange kritikerroste 
innspillinger. Vi får bl.a. høre musikk fra albumet «Fly North», som var et av de mest 
solgte jazzalbum i Norge i 2014, og var nominert til Spellemannspris samme år. Det blir 
også låter fra de siste innspillingene med trio og Mike Stern, samt et gjenhør med noen 
låt-klassikere fra albumet «Moving», som kom i 1995. Konserten er et samarbeid med 
Sørnorsk jazzsenter.

Jan Gunnar Hoff – piano, Arve Henriksen – trompet/vokal, Per Mathisen – bass, Audun 
Kleive – trommer

Lille Torungen // kr 300,- / 250,- (medl. AJK) / 100,- (student)

Foto: Tommy Neverdal

SÅ LESTE JEG NAIV.SUPER
KAI KENNETH HANSON 
ONSDAG 15. SEPTEMBER, KL.19.00

Så leste jeg Naiv.Super er en tragikomisk monolog om isolasjon, psykisk sykdom og 
løsrivelse, inspirert av skuespiller Kai Kenneth Hansons egen tilværelse engang omkring 
årtusenskiftet.
  
I forestillingen møter vi en ung mann som gamer hele natta og sover hele dagen, mens 
regningene hoper seg opp i skuffen og han helst bare vil slippe å forholde seg til alle de 
andre. Være seg om det er damen som ringer fra inkassobyrået, dysfunksjonelle 
familiemedlemmer, kameratene som ringer og vil ha ham med ut på øl, naboen Erlend, 
som visstnok har skrevet en bok, eller folk som stjeler andres leverpostei. Han mener 
selv han kunne trenge en læremester. En livsklok gammel fyr som har vært ute en 
vinternatt før. Sånn en «wax on, wax off»-type, liksom. Så en dag oppdager han tilfeldig 
Erlends bok i en bokhandel og begynner ved en innskytelse å lese den. Det endrer alt. 

Lille Torungen // kr 320,- / 300,- (gruppe 10+) / 220,- (student)

11

https://tix.no/nb/arendal/buyingflow/giftcard
https://www.arendalkulturhus.no/program/jan-gunnar-hoff-group-feat-arve-henriksen/
https://www.arendalkulturhus.no/program/sa-leste-jeg-naiv-super/


B R A I N H O L I D A Y

Canvas Hove er ikke som andre
overnattingssteder. Hos oss er
aktiviteter, unik overnatting og

gode måltider i fokus. Bli med på
minneverdige opplevelser med

dine kolleger eller venner.

Ta kontakt for tilbud! 
 

tlf 370 30 400
hove@canvashotel.no

Foto: Henrik Dvergsdal

THE JOHNNY CASH & JUNE CARTER SHOW 
MED THE BOYS NAMED SUE 
FREDAG 17. SEPTEMBER, KL.19.00

Denne konserten plukker opp tråden etter The Johnny Cash Show som gikk på TV på 
60- og 70-tallet, og serverer publikum et showet spekket med hits og gode historier fra 
Johnny Cash sin rike karriere. Gjør dere klare for The Johnny Cash & June Carter Show.

Som alltid med The Boys named Sue står dynamikken mellom Cash og hans kone June 
Carter sentralt. Marianne Jagland stadfester i showet sin posisjon som Norges beste 
tolker av June Carter, og The Boys named Sue beviser igjen at de er Norges mest 
underholdene Johnny Cash-band.

Møt opp for en helaften i countryrockens tegn, og syng med på klassikere om «Ring of 
Fire», «Jackson», «It ain’t me», «Folsom Prison» og «Times a waistin».

Store Torungen // kr 395,- / 375,- (gruppe 10+)

Foto: Svein Finneide

NORDIC TENORS CLASSICS
LØRDAG 18. SEPTEMBER, KL.19.00

Nordic Tenors kommer med sin varme, vakre og virtuouse forestilling «Nordic Tenors - 
Classics». Med sin enestående pianist og noen av Norges beste musikalske arrangører 
puster de nytt liv til evige klassikere fra Griegs tid og frem til i dag. Publikum får høre 
noen av historiens vakreste musikalske høydepunkt fremført med kløkt og glede av tre 
av Norges fineste stemmer. Forestillingen spenner fra opera og klassiske musikalske 
uttrykk til populærmusikalske genre og viser. Publikum kan glede seg til hjerterørende 
musikalske opplevelser, helsebringende mosjon for lattermusklene og himmelsk balsam 
for lydhøre ører.

Nordic Tenors består av Roald Haarr, Nils Georg Nilsen og Jan-Tore Saltnes. De har med 
den anerkjente pianisten Torgeir Koppang. Gruppen har vunnet Komiprisen, vært 
kongelige toastmastere, åpnet den nye operaen i Oslo og vunnet publikums hjerter over 
hele landet.

Store Torungen // kr 415,-

Foto: Nordstrandsfotografene
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SOLOPPGANG I RIGA AV ALEKSEIJ ARBUZOV
TOR 23. – SØN 26. SEPTEMBER, KL.19.00 / LØR 12.00

«Det er kjedelig å bli gammel, men det er jo den eneste måten å leve lenge på»
– Lidia Vasiljevna

I Arendals Scenes versjon er det Wenche Jacobsen Liberg som spiller den eldre 
skuespillerinnen, Lidia Vasiljevna. Lidia har mildt sagt utviklet en egen evne til å omgås 
sannheten når hun forteller om sitt tidligere liv. Hun er full av overraskelser. Overlegen, 
Rodion Nikolajevtisj som har levd livet alene siden hans kone ble drept på slagmarken i 
1944, spilles av Cato Andre Hagane. Fra deres første møte blir overlegens liv sterkt 
påvirket av den blomstrende skuespillerinnen som aldri tar et nei for et nei. Fra 
forfatterens side er det en enkel, men romantisk historie som fortelles. Her er det ikke 
uuttalte dybder og mengder av undertekst som publikum må forholde seg til, historien 
er slik den berettes. Velkommen til en kveld med underfundighet og ettertanke.

Instruktør: Anne Bjørkvik
Lille Torungen // kr 275,-

Foto: Arendal Scene

GULLALDEREN 
MED RUNE ANDERSEN & ESPEN BERANEK HOLM 
LØRDAG 25. SEPTEMBER, KL.19.00

Etter suksessene «Hurra for Andersen» (2004) og «Litt av en mann» (2009) er gutta nå 
endelig sammen igjen. Denne gang en smule eldre, men er de klokere av den grunn? 
På ingen måte. De er derimot fulle av optimisme og sjølironi, noen innrømmelser 
kommer naturligvis med alderen. Alle har det slik, så hvorfor ikke utlevere alt? Og 
hvorfor ikke gjøre det akkurat nå? Nå når vi trenger å le, ikke minst av oss sjøl. Rune og 
Espen tar støyten! Der mange andre lar seg krenke, velger gutta å le av seg sjøl.
 
Espen har endelig fått navnet sitt i like store bokstaver som Rune på plakaten 
Selvfølgelig mener mange, men hva synes Rune? Akkurat da du hadde vendt deg til å se 
hele verden gjennom en skjerm: Levende mennesker på en scene, foran andre levende 
mennesker! I samme rom! Uten muting! Joda det er fremdeles mulig. Og særdeles 
hyggelig og morsomt. Høstens gladeste nyhet! GULLALDEREN!

Regi: Pål Mangor Kvammen Store Torungen // kr 470,- / 440,- (gruppe 8+)

A TRIBUTE TO DIRE STRAITS 
BROTHERS IN ARMS TOUR
ONSDAG 22. SEPTEMBER, KL.19.00

Gled deg til en perlerekke av hits fra et av 80-tallets største band! Dire Straits ble 
dannet av Mark Knopfler, John Illsley, David Knopfler og Pick Withers i 1977 og ble en 
verdenssuksess. Deres World Tour i 1985-86 endte med tre millioner solgte billetter 
samtidig med at fans hadde kjøpt over 100 millioner plater, hvor hits som «Sultans of 
Swing», «Walk of Life» og «Money for Nothing» var å finne.
Dire Straits første og bestselgende album, «Brother in Arms», solgte over en million 
plater, i dengang nye CD-format. Bandet gikk i oppløsning i 1995, men deres musikk 
lever videre blant annet gjennom denne hyllestkonserten.

A Tribute to Dire Straits har i Sverige spilt for utsolgte hus med sin Brothers in Arms 
Tour. De svenske bandartistene som står bak, har i de siste seks årene blitt møtt med 
fantastisk respons fra publikum.

Store Torungen // kr 480,-
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SUKSESS SMITTER 2021 ÅRETS MARKEDSFØRER
TORSDAG 30. SEPTEMBER, KL.08.00–11.30

Suksess Smitter er Markedsforums årlige inspirasjonsseminar for alle med interesse for 
markedsføring og merkevarebygging.

Markedsforum fyller 30 år og jubileet markeres med tilbakeblikk, pomp og prakt. Kom 
og hør om utviklingen i reklamebransjen fra 1991 og frem til i dag. Bli servert 
suksesshistorien om The Flying Culinary Cirkus. Få innblikk i noen av de beste regionale 
markedsføringsjobbene som ble gjort i fjor, når finalistene til prisen «Årets 
Markedsfører 2020» presenterer sine case. En av dem stikker av med den gjeve prisen, 
som foruten heder og ære, er en flott markedspakke fra Agderposten.

Velkommen til en inspirerende formiddag med innsikt i hvordan merkevarer benytter 
merkevarebygging og markedsføring for å skape suksess. Med frokost- og 
pauseservering er det også mulighet for nettverksbygging. Mer info: markedsforum.com

Lille Torungen // kr 600,- / 300,- (medl. Markedsforum)

TORUN ERIKSEN DUO 
ARENDAL JAZZKLUBB
TORSDAG 30. SEPTEMBER, KL.20.00

Det skal en sterk musikalsk ryggrad til for å bære en konsert med kun vokal og bass. 
Torun Eriksen har denne styrken som vokalist. Med sin følsomme, men likevel svært 
tilstedeværende stemme, unike evne til å foredra en tekst og lydhørhet for sin 
medmusiker, bassist Kjetil Dalland, skapes en intimitet med publikum, som fengsler og 
holder lytterne i et fast grep.

Duo-konserten bygger på Eriksen og Dallands albumutgivelse fra 2018, «Luxury and 
Waste». Plata ble rost opp av et samlet kritikerkorps og Terje Mosnes omtalte 
prosjektet som «minimalisme med skyhøy egenvekt».

Torun Eriksen – vokal, Kjetil Dalland – bass, gitar, programmering

Lille Torungen // kr 250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student)

Foto: Kaja Bruskeland

HELLBILLIES 30-ÅRSJUBILEUM
FREDAG 1. OKTOBER, KL.19.00

Hellbillies må kunne kalles en institusjon i norsk kulturliv, og i 2021 vil bandet markere 
sine første 30 år med en stor jubileumsturné. 

I løpet av turnéen vil de besøke alle de største kulturhusene i landet. Tanken med 
denne spesielle konsertturnéen er å kunne møte sitt trofaste publikum, for sammen å 
se tilbake på de 30 årene som har gått, og kanskje også kaste et lite blikk framover ved 
å presentere noe nytt materiale. 

I løpet av sine 30 år på veien har Hellbillies vært en stødig leverandør av perler til den 
norske sangskatten, samtidig som de har opparbeidet seg en status som et av vår tids 
mest vitale rockeband. Denne konserten er for et sittende og lyttende publikum, og vil 
ha én akustisk og én elektrisk avdeling. Bandet gleder seg veldig til å kunne møte sitt 
publikum på denne måten.

Store Torungen // kr 580,-

Foto: Agnete Brun
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SPORTSIDIOT RASMUS WOLD
LØRDAG 2. OKTOBER, KL.19.00

Norges mest sportsgale komiker er klar med sin aller første standupforestilling!
Rasmus Wold elsker sport, men trives best i sofaen. Så hvordan er det egentlig å leve 
sammen med en sportsidiot? Og hva er viktigst av fotball og kjæreste?

Rasmus Wold er en ung komiker som allerede er godt etablert i standupmiljøet. Han har 
masse erfaring fra TV, bl.a. fra «Helt Perfekt» med Thomas Giertsen, «Latter Live» på 
NRK og senest som medprogramleder i «Ramm, ferdig, gå!» sammen med Nicolay 
Ramm. Rasmus Wold ble også nominert til Stå Opp-prisen i 2019.

Hvor mange fotballkamper er det greit å se på en helg? Er ekspertkommentator en 
beskyttet tittel? Er sjakk sport? Dette og mye mer er ting som en sportsidiot går rundt 
og grubler på – kjedelig blir det i alle fall aldri. Velkommen til årets morsomste 
sportsarrangement!

Store Torungen // kr 295,- / 280,- (student, gruppe 8+)

TRIBUTE TO BRUCE SPRINGSTEEN
ROGER HANDELAND MED STORBAND
FREDAG 8. OKTOBER, KL.19.00

Roger Handeland tar oss med på en historie om Bruce Springsteen. Med seg har han 
storband med både blåsere og korister. De fremfører store og kjente låter fra Bruce 
Springsteens 40 år lange karriere, som «Born in the U.S.A.», «Hungry Heart», «The 
River», «Cover Me» «My Hometown» og låter fra albumet «The Seeger Sessions». Roger 
er en flink historieforteller, som skildrer Bruce sitt liv på en god måte.

Roger Handeland har fordypet seg i Bruce Springsteen og har med et kremlag av 
musikere på hyllestkonserten. Roger har mer enn 20 års erfaring som musiker og artist 
og hans tolkning av Springsteen er møtt med stor begeistring blant publikum. Han har 
en karakteristisk og unik stemme i kombinasjon med en varm og nær kontakt med sitt 
publikum. Bandet har blitt kalt Norges beste Bruce Springsteen Tribute band.

Store Torungen // kr 400,-

15

https://landboe.no/
https://www.arendalkulturhus.no/program/rasmus-wold-sportsidiot/
https://www.arendalkulturhus.no/program/tribute-to-bruce-springsteen/


LIVETS DANS EN KABARET OM INGER HAGERUP
LØRDAG 9. OKTOBER, KL.17.00

Inger Hagerup er en av våre mest folkekjære diktere. Hun skrev om livet som barn og 
voksen slik at vi kjenner oss igjen. Hun ville si det som det er, uten omsvøp. 

Kristi Kinsarvik har satt melodi til 14 dikt, leser og forteller. Pianist Ole Henrik Giørtz 
har arrangert melodiene og akkompagnerer på flygel.

Vi følger Inger Hagerup fra hennes barndom i Bergen. En barndom som brått ble helt 
annerledes da faren døde. Vi får høre om sommeren hos bestefar, som ble inngangen til 
det store mysteriet i naturen. Siden følger vi henne gjennom livet og ser på hennes 
roller som kvinne, mor og forfatter. Rollene var ikke alltid lette å kombinere.

Forestillingen har fått begeistrede tilbakemeldinger fra publikum.

Lille Torungen // kr 260,-

DETEKTIVBYRÅ NR. 2 OPERASJON TEATER 
RIKSTEATRET
SØNDAG 10. OKTOBER, KL.17.00

Detektivbyrå nr. 2-bøkene er en av Norges mest solgte barnebokserier gjennom 
tidene med et samlet opplag på over 2 millioner. Noen av bøkene er også 
filmatisert. 

«Operasjon Teater» er en helt ny teaterforestilling basert på universet som barna 
kjenner fra bøker og film. 

Store Torungen // kr 275,- / 220,- (familie 4+)

Barn i Norge elsker bøkene om Detektivbyrå nr. 2 av krimforfatter Jørn Lier Horst. Nå 
blir det teater for hele familien der Tiril, Oliver og hunden Åtto må løse et helt nytt mys-
terium!

Operasjon Teater er et nytt oppdrag for Detektivbyrå nr. 2. Et mysterium som bare kan 
oppleves når Riksteatret kommer til ditt kulturhus. For hva er det egentlig som skjer 
når Riksteatret kommer til Elvestad for å spille forestillingen Hamlet? 
Hvorfor har det skjedd mystiske ulykker under hele turneen? Er teaterforestillingen 
forbannet eller er det noen som saboterer? Bli med Tiril, Oliver og Åtto på et spennende 
mysterium i teatrets magiske verden. 

Vi gleder oss til å se deg i teatret! Hvis du vil, kan du kle deg ut i et helt eget 
teaterkostyme når du kommer til teateret.

På scenen
Maria Agwumaro, Lars Halvor Andreassen, Janne Starup Bønes, Amalie Ibsen Jensen, 
Arjan Nilsen, Thomas Jørstad Pettersen og Amanda Hedvig Strand

Av Hilde Brinchmann og Jørn Lier Horst. Basert på bokserien Detektivbyrå nr. 2 – av 
forfatter Jørn Lier Horst og illustratør Hans Jørgen Sandnes.

Produsert av Riksteatret.

Foto: Hans Jørgren Sandnes

Foto: Hans Jørgren Sandnes
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EN GAVE FYLT MED 
OPPLEVELSER

KJØP I BILLETTSKRANKE ELLER PÅ NETT: 
ARENDALKULTURHUS.NO

GAVEKORT
VÅRE GAVEKORT ER SVÆRT POPULÆRE, 
OG DU KAN SELV BESTEMME VERDIEN AV 

DET. GAVEKORTET ER GYLDIG I ETT ÅR FRA 
KJØPSDATO OG KAN BRUKES PÅ ALLE 

VÅRE FORESTILLINGER.

HELGE LIEN TRIO 
ARENDAL JAZZKLUBB
TORSDAG 14. OKTOBER, KL.20.00

Gjennom to tiår har Helge Lien trio utviklet sitt eget univers, hvor lyriske melodilinjer, 
melankoli, doser med «in your face» pågangsmot, fransk impresjonisme og lukt av troll 
og granskog, lever side om side. Deres unike tilnærming har bragt dem en unik 
lytteskare både her hjemme, så vel som i land som Tyskland og Japan.

Få, om ingen, går upåvirket hjem fra en konsert med Helge Lien trio. Det musikalske 
håndverket gestaltes av tre unike musikere som hver for seg kan løfte et hvert samspill, 
sammen skaper de musikk som er helt unik.

Helge Lien – piano, Johannes Eick – bass, Knut Aalefjær – trommer

Lille Torungen // kr 250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student)

Foto: C F W
esenberg

ANITAS GLEDESHUS 
FREDAG 15. OKTOBER, KL.19.00

Anita Pettersen inviterer for tredje år på rad til et show i kulturhuset. De to foregående 
år har hun vært alene på scenen, men i år har hun med seg flere aktører. 

Showet vil i all hovedsak ta for seg revysjangeren. Men minner fra 70-tallet vil også 
komme opp. Anita har skrevet store deler av tekstene til showet.

Med seg på scenen har hun Hege Riebe. Trond Knutsen. Linda Dyrholm. Knut-Sigurd 
Bygland og Karin Mjåvatn Bjønnum. Bandet, under ledelse av Arild Strand, består av Leif 
Inge Larsen, Trygve Knudsen, Ottar Vigerstøl og Lise-Marie Bygland. Regien er ved Elin 
Christin Riebe.

Store Torungen // kr 325,-

Foto: Linda Dyrholm / Fotomontasje: Maria Åsheim
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SMOKIE 
LØRDAG 16. OKTOBER, KL.19.00

Smokie er det evig populære bandet som slo gjennom første gang i Norge med «If you 
think you know how to love me» i 1975 og som året etter lå på listene i hele 33 uker 
med storslageren «Living next door to Alice». De fortsatte med å levere store hits og 
storselgere til langt ut på 90-tallet, og de er det bandet som har ligget lengst på 
VG-listen, med Beatles som en god nummer to. 
 
Siden den gang har Smokie nærmest blitt en del av det norske språket. Enten man liker 
dem eller ei; alle vet hvem de er og kjenner noen av låtene deres. De har et stort og 
svært trofast publikum over store deler av verden, og Norge er fremdeles ett av de 
landene som betyr mest for dem – derfor fortsetter de å komme tilbake hit for å møte 
sitt entusiastiske publikum, år etter år. De har solgt nesten to millioner plater bare i 
Norge og med seg i bagasjen har de alle de gode, gamle låtene, samt en del nyere 
materiale.

Store Torungen // kr 510,-

PIRATEN OG PAPEGØYA 
LØRDAG 16. OKTOBER, KL.14.00

Den klønete men kvikke piraten Skrubbe Dekk har gått i land.

Med atlanterhavsrekord i ballongdyr og sjøens dårligste ordspill vil han gjerne vise frem 
sine fantastiske sjømannskunster. Det går forøvrig ikke helt etter planen.

Godt hjulpet av den frekke skipspapegøya, inviterer Skrubbe til et humoristisk og fysisk 
piratshow for barn, der alt kan skje.

Teater Avvik er Telemarks nest minste teater. De er av den oppfatning at ingen film eller 
youtube-klipp kan erstatte det eldgamle, levende møtet mellom skuespiller og 
publikum. Teater Avvik er også av den oppfatning at en teaterforestilling uten latter er 
en bortkastet forestilling.

Lille Torungen // kr 120,- / 100,- (familie 4+)
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VOYAGE – EN REISE I TIDEN GJENNOM MUSIKK
POVILAS SYRRIST-GELGOTA & PETTER RICHTER
SØNDAG 17. OKTOBER, KL.18.00

Musikkens Venner Arendal ønsker å bygge bro mellom klassiske mestere og musikk av 
nyere dato. Bratsjist og folkesanger Povilas Syrrist-Gelgota og gitarist Petter Richter 
presenterer en konsert som vil vise et slikt mangfold. De kaller konserten for «Voyage – 
en reise i tiden gjennom musikk». På programmet står musikk fra renessansen til i dag, 
bl.a. av Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Astor Piazzolla og Vidar Kristensen.

Povilas Syrrist-Gelgota er en svært ettertraktet musiker, både som solist, kammer-
musiker og orkestermusiker, og han gir konserter både i inn- og utland. Han er leder av 
flere kammerensembler og er Oslo-filharmoniker. Petter Richter regnes som en av sin 
generasjons fremste gitarister, og har etter studier i Norge, Frankrike, Tyskland og 
Østerrike vunnet priser i flere internasjonale gitarkonkurranser og konsertert over hele 
Europa.

Lille Torungen // kr 250,- / 200,- (medl. MV) / 100,- (student, barn u/16 år)

ANDERS JEKTVIK 
ONSDAG 20. OKTOBER, KL.20.00

Anders Jektviks tekster og melodier, kombinert med hans dype stemme og fjetrende 
gitarspill, har berørt norske TV-seere, radiolyttere og konsertgjengere siden han dukket 
opp på den nasjonale arena i 2012 som finalist i Norske Talenter. Hans posisjon som 
den sterkeste av de nye visestemmene er udiskutabel, og i Midt-Norge har han allerede 
tross sin relativt unge alder rukket å bli en etablert artist. Han har de siste tre årene 
gjort noe svært få norske artister har gjort, nemlig å ha utsolgte konserter i 
Olavshallen, Midt-Norges storstue blant konsertsaler, hver høst. 

De siste årene har Jektvik sluppet studioalbumene «Aill Kjeinne Aill» 2013, «No som 
ailt e bra» 2014, «Sei det igjæn» 2015 og «Kjøtt i mørket» 2018. Albumene har høstet 
5’ere og gode ord fra aviser som Adresseavisa, VG, Dagsavisen. Musikken blir av Jektvik 
omtalt som «en blanding av fortellinger og en metaforisk pessimistisk optimisme»

Store Torungen // kr 395,-

SNEHVIT AV ESPEN AUKAN
TORSDAG 21. & FREDAG 22. OKTOBER, KL.18.00
LØRDAG 23. OKTOBER, KL.13.00 & 17.00

Arendals Dramatiske Selskab byr på barneteater, og denne gangen er det en sprelsk 
versjon av eventyret om Snehvit som står for tur. Med en ondere og mer ufyselig 
dronning enn vi har møtt på en stund. Hun har blitt kåret til Frøken Vidunderlig 18 år på 
rad, og det har gått ettertrykkelig til hodet på henne. Stakkars Snehvit hundses og 
herjes med som sjelden før, og noe bedre går det ikke med den arme prins Gyldenhår 
(sønn av kong Hentesveis) når han dukker opp på scenen. Legg til et magisk speil med 
tysk aksent, en samling kuede kammertjenere, en livsfarlig svartebok og en gjeng 
krakilske, matglade eller snøvlende dverger, og alt er klart for eventyr.

Stykket har en moral også, om at alle kan noe, og at det er viktigere å være grei og 
trivelig enn å være pen og rik. Men først og fremst blir det moro og spenning.

Lille Torungen // 200,- / 150,- (barn u/16 år)

Tegning: Åshild Irgens
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DON QUIJOTE AV MIGUEL DE CERVANTES
RIKSTEATRET
FREDAG 22. OKTOBER, KL.19.00

De fleste har hørt om Don Quijote, noen har kanskje en gang sett en film, men de 
færreste har lest boken. Ikke så rart; den består av 2000 sider med 126 kapitler som 
hvert er en historie for seg. Det handler altså om denne lavadelsmannen som har forlest 
seg på ridderromaner og som våkner en dag fast besluttet om å bli en ridder selv. 
Boken, 1ste del av den, kom ut i 1605, mange hundreår etter at den siste ridder var lagt 
i jorden. Man hadde altså ikke riddere rekende rundt på 1600-tallet. Don Quijote blir 
således en raritet i sin samtid. En mann i utakt med verden rundt seg.

Sett deg godt til rette og bli kjent med historiens mest beryktede, aparte og elskede 
radarpar, Don Quijote og Sancho Panza. 

Det kan ikke bli annet enn en latterlig tankevekkende aften i teatret!

Store Torungen // kr 415,- / 335,- (honnør, gruppe 10+) / 170,- (u/30 år)

Foto: Stig Håvard Dirdal

MINNEKONSERT ETTER KIELLAND-ULYKKEN 
NASJONAL BEGIVENHET I ARENDAL
TORSDAG 21. OKTOBER, KL.19.00

Konserten er en utsatt begivenhet i anledning 40 år siden Alexander L. Kielland-ulykken 
27. mars 1980. Konserten er lagt til Arendal, siden mange av de omkomne og 
overlevende kom fra Agder. Fiolinist Arve Tellefsen, operasangerne Solveig Kringlebotn 
og Ludvig Lindström og skuespiller Helge Jordal deltar, sammen med pianist Kjetil 
Bjerkestrand, artistene Hans Inge Fagervik og Merete Haslund, trompetist Lucas Fagervik 
og musikerne Peter Haltorp og Arild Nyborg. I tillegg bidrar Agder Kammerorkester og et 
konsertkor under ledelse av henholdsvis Tim Harry Blomberg og Hans Jakob Epland. 

Konserten er en gjennomgående veksling mellom musikk, sang og opplesning, der de 
fleste tekstene er oljearbeidernes egne, sterke beretninger fra like før, under og etter 
ulykken. Ulykken er til dags dato Norges største arbeidsulykke, der 123 omkom og 89 
overlevde.

Store Torungen // kr 350,- / 200,- (barn u/16 år)

Foto: Mona Hauglid Foto

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
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TRIBUTE PRINCE & MARVIN GAYE 
LØRDAG 23. OKTOBER, KL.20.00

Arendal Big Band hyller Prince Rogers Nelson og Marvin Gaye. 

Marvin Gaye (1939–84) begynte sin karriere på slutten av 50-tallet, men det var først på 
slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet at han ble en av de største 
soulartistene gjennom tidene. Hans mange egenkomponerte hits ga han tilnavnet Prince 
of Soul. Alle har hørt låter som «What’s going on» og «Heard it through the grapevine».

Prince Rogers Nelson aka PRINCE (1958–2016) begynte sin musikalske karriere på 
slutten av 70-tallet. Han skrev mange låter for mange andre artister, blant annet Chaka 
Khan. På 80-tallet ble det klart at Prince var og er en av de største artistene gjennom 
tidene. 

Arendal Big Band gleder seg til å presentere et stort utvalg låter fra begge disse 
artistene, godt frontet av våre vokalister Solveig og Lill.

Store Torungen // kr 250,-

OVERGANGER DORA THORHALLSDOTTIR 
TORSDAG 28. OKTOBER, KL.19.00

Overganger er et standup-show om de ulike overgangene i livet, om hvor trøblete de er, 
men også ofte ufrivillig komiske. Overgangsalderen for eksempel. Vi skal alle dit når vi 
er ca halvveis i livet, men det er det ingen som snakker om. For på merkelig vis har vi 
klart å gjøre det å bli eldre, i en kropp som naturlig forfaller, til noe skamfullt (Heia 
mennesker!). Av den grunn vet vi ikke noe som helst om hva vi har i vente, er det ikke 
et supert opplegg?! 

Dette showet er en hyllest og en kjærlighetserklæring til hverdagsmennesket. Det er 
observasjoner av absurde ting vi driver med og ikke minst en gjennomgang av alt gnålet 
som følger av å ha en kropp. Målet er at du ler masse, men hvem vet, kanskje du lærer 
noe om vår tids siste tabu: overgangsalderen? Det er bare å glede seg!

Regi: Espen Alknes

Store Torungen // kr 425,-

JUNO 
ARENDAL JAZZKLUBB
TORSDAG 28. OKTOBER, KL.20.00

JUNO er et ungt band med utspring fra den velrennomerte jazzlinja i Trondheim. De har 
allerede rukket å etablere seg som et solid live-band innenfor den norske 
musikkscenen. Dansbare grooves og kompleks rytmikk møter melodiøse refreng og 
eksperimentelt tonespråk med rap og fengslende improvisasjon. Den uvanlige 
besetningen med to vokalister, tenorsaksofon, kontrabass og trommer gir musikken et 
umiskjennelig og karakteristisk preg.

Advarsel: Ikke for de sirumpa!

Thea Ellingsen Grant – vokal, Malin Dahl Ødegård – vokal, Mona Krogstad – saksofon, 
Georgia Wartel Collins – bass, Ingvald Vassbø – trommer

Lille Torungen // kr 250,- / 200 (medl. AJK) / 100,- (student)
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HARALDSGUTTENE RIR IGJEN!
FREDAG 29. & LØRDAG 30. OKTOBER, KL.20.00

Om ikke lengre i fri dressur, så er de gamle sirkushestene tilbake i manesjen. Nesten 
upåvirket av Covid-19, og jammen har de ikke lært seg noen nye triks også.

Leif Rino Müller svinger pisken og sørger for spenstige musikalske sprang.

Haraldsguttene er Norges eldste boyband og har som mål om å spre glede med sang.

Her vil det garantert rykke i godfoten. Og skulle du føle for det, er det lov å synge med.

Lille Torungen // kr 250,-

Foto: Jan Espen Thorvildsen

Foto: Mona Hauglid Foto

AGDER CAMERATA MUSIKKENS VENNER 
LØRDAG 30. OKTOBER, KL.13.00

Tradisjonen tro inviterer Musikkens Venner det regionale ensemblet Agder Camerata til 
å gi konsert med musikk av komponister med tilknytning til Agder på deres årlige turné. 
Turnéen er produsert av Agder musikkråd. 

Publikum får oppleve de fem essensielle ledd i fødselen til et nytt stykke klassisk 
musikk: Komponisten - komponistens idé - notene til stykket - utøveren - publikum. 
Å treffe komponistene og høre hvorfor/hvordan de skrev musikken gir et nærere forhold 
til musikktradisjonen. Programmet inneholder flere nyskrevne verk. Musikk av Karstein 
Djupdal, Lars Andreas Haug, Anna Jastrzebska, Espen Jensen, Vidar Kristensen, Kjell 
Marcussen og Konrad M. Øhrn.

Bjørn Rønnekleiv – klarinett, Tove Nylund – saksofoner, Noelia Castiñeira Dasilva – 
fiolin, Randi Catarina Paludan Birkeland – cello, Erik Haugan Aasland – klaver

Lille Torungen // kr 250,- / 200,- (honnør) / 100,- (student, barn u/16 år)
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BJØRN EIDSVÅG MED BAND 
ONSDAG 3. NOVEMBER, KL.19.00

Bjørn Eidsvåg med band inntar Arendal Kulturhus.

I høst skal Bjørn gjøre det han liker aller best, nemlig legge ut på veien og besøke 
landets kriker og kroker. Med seg til Arendal har han sitt fremragende band og en 
rikholdig katalog med kjente og kjære låter.

De siste årene har Bjørn Eidsvåg spilt teaterforestillingen «Etterlyst: Jesus» på 

Store Torungen // kr 495,-

scener over hele landet, fylt selveste Operaen tre ganger, stått på atskillige 
festivalscener, gitt ut bok, lagt ut på en nærmest utsolgt Norgesturné sammen med 
Sigvart Dagsland og gitt ut sitt 28. album. I høst besøker han Arendal Kulturhus for å 
spille konsert. 

«Jeg og bandet ser stort frem til å innta Arendal Kulturhus. Etter et stille 2020 skal det 
bli fint å møte publikum igjen. Gamle låter skal pusses opp, nyere låter skal 
presenteres og kjente sanger skal spilles som de er. Blir moro!», forteller Eidsvåg. 

Med 28 album og en ekstraordinær formidlingsevne har Bjørn Eidsvåg opparbeidet seg 
en helt unik posisjon i norsk musikkliv. Han har skrevet en rekke udødelige låter som 
flere generasjoner av nordmenn har et sterkt forhold til. Han er en sanger og en 
historieforteller som publikum vender tilbake til år etter år. En konsert med Bjørn 
Eidsvåg er en opplevelse som egner seg like godt i Oslo Spektrum som i kirker og 
kulturhus.

Foto: Sara Angelica Spilling / Pudder Agency

Foto: Sara Angelica Spilling / Pudder Agency

TEDxARENDAL 2021 
FREDAG 5. NOVEMBER, KL.12.00–24.00

TEDxArendal arrangeres for syvende gang. Endelig kan vi åpne dørene igjen for en dag 
fylt med foredrag – eller talks, som det kalles i TED-universet.

Camilla Stoltenberg, Karen Dolva, Venke Knutson, Thomas Anglero, Shaun Mcbride har 
tidligere gjestet TEDxArendal scenen, i 2021 gjester blant flere, Nicolai Tangen. 
Visste du at talks fra Arendal har blitt sett over 8 millioner ganger? Vi er stolte over et 
arrangement som setter byen vår på kartet. 

Vi ønsker deg velkommen til en kveld fylt med inspirerende talks, spennende ideer og 
underholdning med begavede mennesker fra hele verden. 

Ta med venner, familie og kollegear – dette vil dere ikke gå glipp av. 

Store Torungen // kr 885,- / 450,- (student) inkl. middag

Foto: Birgit Fostervold
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CHRISTIANSSAND STORBAND & HELGE SUNDE 
TIRSDAG 9. NOVEMBER, KL.20.00

Helge Sunde tar med seg noter og trombone til Sørlandet og presenterer sin musikk 
sammen med Christianssand Storband. Få med deg denne legendariske 
jazztrombonisten og komponisten i samspill med et av landets ledende storband!
Helge Sunde har i flere tiår vært en av landets fremste komponister og musikere, og det 
er en glede for Christianssand Storband å invitere til konsert i Arendal Kulturhus med 
denne bautaen i norsk musikkliv. 

Christianssand Storbands konsert med Helge Sunde føyer seg inn i en rekke av 
samarbeidsprosjekter bandet har hatt med andre norske storbandlegender. De siste 
årene har Christianssand Storband samarbeidet med blant andre Erlend Skomsvoll, Geir 
Lysne og Eckhard Baur, og som Baur sa: «aldri før har jeg hørt et norsk storband spille 
Bob Brookmeyer så bra». Og dette er ikke tilfeldig: Storbandets faste musikalske leder, 
trompetist og førstelektor på UiA, Tore Bråthen, har jobbet systematisk og iherdig med å 
bygge opp storbandet siden 1996. 

Lille Torungen // kr 220,- / 120,- (student, barn u/16 år)

Foto: Jolie Photography / Ingrid Himberg

ERIK BYE AV OG MED BENNY BORG 
TORSDAG 11. NOVEMBER, KL.19.00

Basert på boken «Erik Bye» av Asbjørn Bakke
Benny Borg er Norges suverene ener på biografiske forestillinger. Han har tidligere gitt 
oss kritikerroste forestillinger med Cornelis Vreeswijk, Elvis, Johnny Cash og Evert 
Taube. Nå gir han oss historien om Erik Bye.

Med respekt for hans arv skaper Benny Borg et portrett av den legendariske kunstneren 
med ord og toner. Erik Bye står som en bauta i nyere norsk historie. Han virket som 
kritisk journalistikk, programleder i radio og TV, musiker, dikter, låtskriver og stod alltid 
på de svakes side.

Benny Borgs hyllest til Erik Bye får utsøkt uttrykk i Borgs egen varme stemme og 
gitarspill. Han forsøker seg ikke som Bye-kopi, men skaper sitt eget musikalske rom i 
Byes univers. Her er ingen effekter, ingen storslått scenografi, men kun Benny Borg, 
gitaren og en barkrakk. Det er også alt som skal til. 

Store Torungen // kr 345,-

ARE KALVØ TOPPAR VG-LISTA RIKSTEATRET
SØNDAG 7. NOVEMBER, KL.18.00

Kan det hende at svara på alle dei store spørsmåla om livet ikkje er å finne i 
litteraturen, filosofien eller religionen? Kan det hende dei er å finne hos Britney Spears 
og Freddy Kalas?

Kan det hende at svara er å finne i dei skikkeleg populære songane som omgir oss 
gjennom heile livet? Are Kalvø trur det. Med utgangspunkt i eit knippe songar som har 
toppa VG-lista dei siste femti åra, prøver Kalvø i denne framsyninga å forstå vår tid og 
finne meininga med livet. Såpass må det vere. Toppar VG-lista handlar om liv, død, 
politikk, religion, kjærleik, vennskap, kriser og menn i altfor små shortsar. Og song og 
dans.

Produsert av Det Norske Teatret i samarbeid med Are Kalvø.

Store Torungen // kr 490,- / 395,- (honnør) / 170,- (u/30 år)

Foto: Eirik Malmo
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FOUR BROTHERS 
ARENDAL JAZZKLUBB
TORSDAG 11. NOVEMBER, KL.20.00

Navnet Four Brothers henspeiler på at det er fire saksofonister som står for blåsen. Hver 
for seg er saksofonistene i Four Brothers verdt en konsert, sammen blir de dynamitt. 
Med et komp som kan få en stein til å groove og en alltid stilsikker Staffan William-
Olsson på gitar og komposisjon, blir dette en festaften for alle som er glad i amerikansk 
westcoast og bebop.

Konserten er en del av bandets releaseturne for deres debutalbum.
I samarbeid med Sørnorsk jazzsenter.

Børge Are Halvorsen – altsaksofon, Knut Riisnæs – tenor- og sopransaksofon, Petter 
Wettre – tenorsaksofon, Dave Edge – barytonsaksofon, Staffan William-Olsson – gitar, 
Daniel Franck – kontrabass, Hermund Nygård – trommer

Lille Torungen // kr 250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student)

MARIANN FJELD-SOLBERG OG ÅSE MATHIESEN 
LØRDAG 13. NOVEMBER, KL.13.00

Musikkens Venner ønsker velkommen til en sprudlende konsert med fransk musikk, 
poesi og musikk av kvinnelige komponister.

Sopranen Mariann Fjeld-Solberg og pianisten Åse Mathiesen vil trekke linjer mellom 
norsk musikk og musikken og poesien i Frankrike på 1800-tallet. På repertoaret finner 
vi kjente komposisjoner av Franz Liszt, Frédéric Chopin, Charles Gounod, Erik Satie og 
Agathe Backer Grøndahl, i tillegg til verk av et par mindre kjente kvinnelige franske 
komponister. Agathe Backer Grøndahl studerte hos Franz Liszt sommeren 1873. Han var 
inspirert av det norske tonespråket og var en god venn av Edvard Grieg som også vil bli 
presentert på konserten.

Gjennom musikk, poesi og historier inviteres publikum med på en spennende musikalsk 
reise.

Lille Torungen // kr 250,- / 200,- (hønnør) / 100,- (student, barn u/16 år)

Foto: Istvan Virag

ARENDAL ROCKKLUBB 40 ÅR 
JUBILEUMSFEST + PLATESLIPP 
LØRDAG 13. NOVEMBER, KL.20.00

Arendal Rockklubb er 40, fet, og absolutt ikke ferdig! Jubileumsfesten byr på både 
tilbakeblikk og plateslipp, med lansering av ARKs andre jubileums-LP. Plata fra 
30-årsjubileet i 2011 ble revet bort og er i dag et populært samleobjekt. Årets plate blir 
unik, med nytt design og nye, nøye utvalgte låter fra den beste arendalsrocken de siste 
40 årene.

Banda som skal spille denne kvelden avsløres utover høsten — her deltar alt fra 
spennende reunions og «one night only»-opptredener til dagens veletablerte band. Dette 
blir en kveld for historiebøkene!

Store Torungen // kr 220,- / 170,- (student)
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P-Hus Vest AS

Parkeringshuset  
nærmest kulturhuset! 

Betaling på nett eller automat  
via skiltgjenkjenning.

Åpent hele døgnet.

FAMILIESHOW MED ERIK MOGENO 
SØNDAG 14. NOVEMBER, KL.13.00

Komiker, magiker og buktaler Erik Mogeno er tilbake i Arendal med et nytt show for 
hele familien. 

Bli med inn i en reise i Eriks magiske og humoristiske verden hvor alt kan skje, 
samtidig som du vil få deg en god latter. 

Eriks populære kanin Kalle er selvsagt med, i tillegg til at det vil bli mye trylling og 
magi. Dette er en forestilling som passer for hele familien, enten du er 4 eller 70 år. 
Kanskje er du en av de heldige som får hjelpe Erik med å trylle på scenen? 

Erik Mogeno er en ung komiker som er mest kjent for sine buktalerferdigheter. Etter 
2300 forestillinger i Norge er vi glade for å få Erik Mogeno tilbake i Arendal Kulturhus.

Lille Torungen // kr 210,- / 195,- (barn u/16 år)

SLIK TAKLER DU IDIOTENE PÅ JOBBEN! 
AV OG MED PER HENRIK STENSTRØM
TORSDAG 18. NOVEMBER, KL.19.00

Norges mest medieomtalte foredrag de siste årene kommer nå snart til ditt kulturhus. 
Den prisbelønte foredragsholderen Per Henrik Stenstrøm legger ut på turné med 
foredraget som lærer deg å håndtere de vanskelige kollegene. 

Du vet de som forsurer arbeidsplassen din. De irriterende kollegene som tapper deg for 
krefter. Alle har minst én idiot på arbeidsplassen, men spørsmålet er om det går an å 
sette pris på en egoistisk surpomp? Og hvilken kollegatype er du? 

Dette er et foredrag om moderne motivasjonsteori som skaper bedre miljø på jobben. 
Om krevende kolleger. Tidstyven, møteplageren, ordgyteren, gledesdreperen, 
bedreviteren og solstrålen. Om konfliktene som oppstår mellom medarbeidere. Om 
frustrasjonen og brysomme forskjeller på jobben. 

Store Torungen // kr 360,- / 320,- (gruppe 10+)

Foto: Studio W
angberg
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TORNEROSE ST. PETERSBURG FESTIVAL BALLET
LØRDAG 20. NOVEMBER, KL.19.00

En av verdens mest populære balletter; «Sleeping Beauty» eller «Tornerose» som vi 
kaller den på norsk. Mesterstykket fremføres av St. Petersburg Festival Ballet. Dette 
turnerende ensemblet forbindes med eleganse, skjønnhet, storslagne kostymer og 
danseteknikk av ypperste klasse. 

Historien om Tornerose er opprinnelig et folkeeventyr man mener første gang ble 
nedskrevet en gang på 1300-tallet. Komponisten Pjotr Tsjajkovskij er vel den som har 
gjort historien til udødelig allemannseie. Helt på slutten av 1880-årene komponerte han 
musikken til den balletten han tilsynelatende var mest fornøyd med selv. 

Balletten går for å være en av de vakreste balletter innen det klassiske repertoaret. 
Historien har alt; romantikk, poesi, skjebnemakt, godhet versus ondskap og selvfølgelig 
kjærlighet.

Store Torungen // kr 700,- / 600,- (gruppe 10+) / 500,- (barn u/16 år)

ARENDAL TREKKSPILLKLUBB 
& ARENDAL MANNSKOR
SØNDAG 21. NOVEMBER, KL.18.00

Arendal Trekkspillklubb og Arendal Mannskor inviterer til musikalsk konsert med 
trekkspill, mannskor, folkemusikk og ungt talent.

Gjester er Sørlandet spelemannslag med folkemusikk fra Agder. I tillegg deltar Basse 
Andersen på slagverk og den unge talentfulle Kitty Theobald på flygel.

Musikalsk leder: Ole-Bjørn Gullbring.

Store Torungen // kr 275,-

TRIBUTE TO URIAH HEEP / KEN HENSLEY 
ARENDALSBANDET STILL MESSIN’
FREDAG 19. NOVEMBER, KL.20.00

You can’t keep a good band down. I tradisjonen tro vil Still Messin’ holde sin årlige 
tributekonsert til Uriah Heep. 

Uriah Heep ble stiftet i 1969 og har solgt mer en 40 millioner plater. De har utgitt 24 
studioalbum og er fremdeles aktive den dag i dag. 

I tillegg til Uriah Heep-låter vil Still Messin’ spille låter av den legendariske Ken 
Hensley som sto bak de aller fleste Heep-klassikerne.

Still Messin’ er et av Norges beste Heep Tribute band og har ved sine konserter skapt 
magiske øyeblikk med sine heeptolkninger. Kveldens konferansier er Pål Koren 
Pedersen. 

Lille Torungen // kr 250,-

Foto: Bjørg Fossli
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FAULTY TOWERS THE DINING EXPERIENCE 
ONSDAG 24. NOVEMBER, KL.19.00

«Faulty Towers» er sannsynligvis den meste populære og kjente britiske komiserien som 
er vist på norsk TV. 

Rollefigurene som vi elsker gjenoppstår i «Faulty Towers The Dining Experience», som er 
et unikt, interaktivt 5-stjerners show fullstappet med latter og med humoren vi husker 
fra serien. Alt kan skje når den maniske Basil, den dominerende Sybil og ikke minst den 
språk-forvirrede, klønete Manuel serverer gjestene middag på typisk ‘Faulty’ måte! Mye 
av showet er improvisert. 

Dette showet ble satt opp på en restaurant i Londons West End tidlig i november 2012. 
Ifølge Time Out, London, er det et av de topp tre mest besøkte showene i London samme 
måned. «Faulty Towers the Dining Experience» debuterte på Sydney Opera House i 
september 2013 med åtte utsolgte show og har over en million solgte billetter over hele 
verden! 

Store Torungen // kr 895,- inkl. 3-retters meny (drikke kjøpes separat)

ESPEN RUD YOUNG STARS 
ARENDAL JAZZKLUBB
TORSDAG 25. NOVEMBER, KL.20.00

Jazzklubben utfordret en av landets mest renommerte trommeslagere, Espen Rud, til et 
samarbeid med noen av våre lokale nye jazzkometer. Resultatet er blitt Espen Rud 
Young Stars, med «våre egne» Oscar Andreas Haug og Julian Haugland Bjorå. Sammen 
med enda et nasjonalt talent, samt en av Norges mest brukte pianister vil det bli 
presentert jazz med røtter både i den amerikanske og europeiske tradisjonen. Kom og 
hør kommende nasjonale jazzstjerner med lokale røtter!

Espen Rud – trommer, Erlend Vangen Kongtorp – saksofon, Oscar Andreas Haug – 
trompet, Jørn Øien – piano, Julian Haugland Bjorå – bass

Lille Torungen // kr 250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student)

Foto: Jan Konings

ANIMAL FAMILIES AND ME GORDON BUCHANAN
TORSDAG 25. NOVEMBER, KL.19.00

Dette er mannen som kan sammenlignes med Sir David Attenborough. Du kjenner han 
fra TV og andre medier, den skotske villmarksfotografen og filmskaperen Gordon 
Buchanan. På sin aller første turné i Norge presenterer Buchanan stoff fra sine 
fantastiske eventyr i forestillingen «Animal Families and Me». 

Filmskaperen har i en årrekke reist verden rundt og laget fantastiske produksjoner for 
et stort britisk tvselskap; en aktør kjent for kvalitet i alle ledd innen natur- og 
dyrefilmer. Gordon er kanskje mest kjent for sine serier «Grizzly Bear Cubs and Me», 
«Elephant Family and Me», «Gorilla Family and Me» og «Polar Bear Family and Me». På 
denne forestillingen, «Animal Families and Me», får du litt fra dem alle. Men det blir 
ikke bare søte valper og idyll. Buchanan har også opplevd utrygge arbeidsdager som 
globetrotter blant noen av verdens farligste dyr. Forestillingen er i samarbeid med 
Arendal Fotoklubb, og anbefales for alle aldersgrupper som behersker engelsk.

Store Torungen // kr 350,- / 300,- (medl. Arendal Fotoklubb)

Foto:  Graham Macfarlane

28

https://www.arendalkulturhus.no/program/faulty-towers-the-dining-experience/
https://www.arendalkulturhus.no/program/espen-rud-young-stars/
https://www.arendalkulturhus.no/program/animal-families-and-me-naturfotografen-gordon-buchanan/


Vi heier på Agder!

LOS er hele Sørlandets strømleverandør 
- vi vet hvor vi kommer fra, og er 
opptatt av å gi tilbake til landsdelen. 
Derfor vil du se at vi engasjerer oss i 
stort og smått gjennom LOS-fondet, 
sponsorater, arrangementer - og unike 
fordeler på opplevelser på Agder.

los.no
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JUL PÅ MÅNETOPPEN
SØNDAG 28. NOVEMBER, KL.16.00

Lille Julaften skal rødnissejenta Jentungen til Månetoppen for å bli langluenisse, men 
for å få langlua, må hun nisse nissestreker og nissegleder hver dag. I Blåfjell må Storm 
og de andre blånissene være inne i fjellhulene hele desember. I høst plukket nemlig 
rødnissene alle blåbærene på Månetoppen, så i vinter har ikke blånissene blåbær å lage 
blåtimer av så fjellet kan åpne seg! Det bryter ut strid mellom rødnissene og blånissene 
om hvem som har rett til Månetoppen, og midt i striden står Storm og Jentungen. Til 
slutt legger de to i vei til den gamle, kloke Grånissen ved Havet for å spørre om han kan 
hjelpe dem å skape fred. 

Basert på NRKs julekalender «Jul på Månetoppen»
Idé og manus: Gudny Ingebjørg Hagen
Musikk: Geir Bøhren og Bent Åserud
Produsert av NRK

Store Torungen // kr 355,- / 275,- (barn u/16 år)

TEATERKONSERT SUNDFØR AV NJÅL HELGE MJØS 
RIKSTEATRET 
MANDAG 29. NOVEMBER, KL.19.00

Noen ganger vokser det frem artister som lager så vakker musikk at den oppleves som 
intenst troverdig for mennesker over hele verden. Susanne Sundfør er en av disse.

Med spektakulære konsertopptredener og musikk som fanger hele opplevelsen av å 
være menneske, har Susanne Sundfør vokst seg inn i den internasjonale 
stjernehimmelen og blitt en av våre mest betydningsfulle artister. Nå blir sangene 
hennes teaterkonsert med noen av landets mest musikalske skuespillere på scenen.

Mimmi Tamba, Lars Henrik Aarnes, Ingrid Jørgensen Dragland, Fridtjof Stensæth 
Josefsen, Ida Göransson, Trond Peter Stamsø Munch og Elisabeth Mørland Nesset vil 
fremføre noen av de beste sangene fra album som «Music for People in Trouble», «Ten 
Love Songs» og «The Brothel» i en scenisk teaterfortelling tettpakket med musikk og 
magi, der vi tar i bruk alle teatrets virkemidler.

Store Torungen // kr 415,- / 335,- (honnør, gruppe 10+) / 170,- (u/30 år)

Foto: Kristoffer Eidsnes

HÅKON KORNSTAD TRIO MUSIKKENS VENNER
LØRDAG 27. NOVEMBER, KL.13.00

Håkon Kornstad Trio gjester Musikkens Venner for første gang. 

Den akustiske trioen ga ut sin første utgivelse «Im Treibhaus» i november 2018, til 
strålende kritikker i norsk og utenlandsk presse. Repertoaret spenner svært vidt, fra 
romantiske arier og lieder av Verdi, Wagner, Schumann og Grieg, via napolitanske 
svisker, til moderne musikk og improvisasjon. Konserten er blitt kalt «en blanding av 
italiensk bravur og vakker, nordisk tilbakeholdenhet». Alt veves sammen med 
improvisasjon og samspill – og alt er lov – også humor. Håkon Kornstad tror det er 
derfor disse konsertene treffer så bredt, og er kanskje det forlagsbransjen kaller 
all-alder.

Håkon Kornstad – klassisk sang og saksofon, Frode Haltli – akkordion, Mats Eilertsen – 
kontrabass

Lille Torungen // kr 250,- / 200,- (honnør) / 100,- (student, barn u/16 år)

Foto: Erik Burås / Studio B13
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09-20(18)
Over 70 butikker, 

helse og trening

JULEKONSERT SECRET GARDEN
ONSDAG 8. DESEMBER, KL.18.00

Hvis du vil oppleve en stemningsfull og annerledes julekonsert, er Secret Garden et godt 
valg. Det er første gangen den verdenskjente gruppen, med over 3 milliarder streams, 
holder 16 julekonserter i Norge. 

Med originalskrevet musikk byr Secret Garden på en unik julekonsert. I fjor kom første 
delen av albumet «Sacred Night» – en samling nye julesanger som ble omtalt av 
Aftenposten som «årets beste nye julealbum». I år har gruppen komplettert julealbumet 
med enda 5 nye sanger.

–Det er samarbeidet med en av våre faste sangere, Cathrine Iversen, som har gjort dette 
mulig. Vi trengte en vakker stemme som kunne bære prosjektet frem. Som med-artist 
på albumet fremfører hun 12 nyskrevne julesanger, sier Rolf Løvland. I tillegg til fullt 
band har Secret Garden med seg den høyt profilerte sangeren Espen Grjotheim som også 
tilhører gruppens faste team. 

Store Torungen // kr 580,- / 520,- (honnør, student)

CHRISTMAS WITH NORDIC TENORS
TIRSDAG 7. DESEMBER, KL.19.00

Nordic Tenors gir deg en vakker og underholdende julekonsert som garantert vil sette 
deg i den gode julestemningen. Med sine unike stemmer, skaper de tre tenorene en 
førjulsstund utenom det vanlige. Sammen med sin eminente pianist Torgeir Koppang, 
byr Nordic Tenors på en opplevelse fylt med varme og humor, og et julerepertoar bygget 
på høytid og tradisjon.

Nordic Tenors består av tenorene Roald Haarr, Nils Georg Nilsen og Jan-Tore Saltnes. 
Gruppen har tidligere vunnet Komiprisen, vært kongelige toastmastere, åpnet den nye 
operaen i Oslo og har vunnet publikums hjerter over hele landet.

Store Torungen // kr 540,-

Foto: Nordstrandsfotografene
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VAIANA BØLGEN DANSESTUDIO
LØR 11. & SØN 12. DESEMBER, KL.12.30 & 17.00

Bølgen Dansestudio setter opp danseforestillingen «Vaiana» inspirert av Disney-
suksessen «Moana». Vaiana er en eventyrlysten tenåring som seiler ut på et vågalt 
oppdrag for å redde sitt folk. På reisen møter hun den mektige halvguden Maui, som 
veileder henne i forsøket på å bli en ekte sjøfarer. Sammen legger de ut på en actionfylt 
reise over det åpne hav der de møter enorme monstre og seiler mot umulige odds. 
Underveis innfrir Vaiana sine forfedres søken, og oppdager den tingen hun selv alltid har 
søkt: sin egen identitet.

Dette blir en fargerik og eksotisk forestilling inspirert av oseanisk kultur. Herlig 
danseglede kombinert med den nydelige musikken fra Vaiana! Bølgen har med dansere 
fra 3 år opp til voksne. 

Forestillingene legges ut for salg 11. oktober kl. 09.00.

Store Torungen // kr 310,- / 220,- (hønnør, barn u/16 år)

Foto: Mona Hauglid

OLGA KONKOVA SOLO PIANO 
ARENDAL JAZZKLUBB 
TORSDAG 9. DESEMBER, KL.20.00

Olga Konkova vokste opp i Moskva, utdannet seg blant annet ved et av verdens mest 
anerkjente institusjoner for musikkutdanning, Berklee College, og slo seg etter hvert 
ned i jazzlandet Norge. Hennes pianospill tar opp i seg den mangfoldige bakgrunnen, 
med inspirasjon fra den rike russiske kulturarven, så vel som elementer fra både 
amerikansk og europeisk jazz.

Olga Konkova swinger, besitter teknikk og kraft i massevis, og har åpenbart ikke glemt 
sin klassiske bakgrunn. I Arendal Jazzklubb handler det denne gangen utelukkende om 
henne og et flygel. Det kommer garantert til å bli en spennende reise!

Olga Konkova – flygel

Lille Torungen // kr 250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student)

Foto: Stein Styve
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NØTTEKNEKKEREN MOSCOW ART BALLET THEATRE
TIRSDAG 14. DESEMBER, KL.18.00

Den magiske forestillingen forbindes ofte med jul og vinterhøytiden. Den er ikke kun en 
ballett, men også et juleeventyr mange holder kjært. Det opprinnelige eventyret ble 
skrevet av den tyske forfatteren E.T.A. Hoffman i 1816. Nesten 50 år senere, skrev den 
franske forfatteren Alexandre Dumas en ny versjon av Hoffmans eventyr. Dumas sin 
versjon ble i 1892 gjort til en ballett med Peter Tsjajkovskijs vakre, fengende musikk og 
koreografi av Marius Petipa. Siden den tid, har «Nøtteknekkeren» blitt en av verdens 
mest kjente balletter. Det fascinerende eventyret om lille Clara, den onde musekongen, 
og den modige nøtteknekkeren appellerer til både barn og voksne. Forestillingen blir 
årlig oppført på teater- og operascener over hele verden.

Moscow Ballet Theater er et balletteater som turnerer både i Russland og Europa, med 
klassisk ballett på repertoaret. Danserne er uteksaminert fra Moscow State Academy of 
Choreography og Vaganova Ballet Academy i St. Petersburg.

Store Torungen // kr 680,- / 580,- (gr 10+) / 530,- (honnør, student, barn u/16 år)

NILS-INGAR AADNE DA VAR DET OSS
TORSDAG 16. DESEMBER, KL.19.00

I 2015 kom Nils-Ingar Aadne med stand-up showet «EGO». Her tok han for seg sin egen 
egoistiske livsstil og fokuset på seg og sitt.

I sitt nye standup-show «Da var det oss» handler det ikke bare om han selv, men om 
oss alle og samfunnet vi lever i. Siden EGO gikk Nils-Ingar fra meg til oss, han fikk seg 
kjæreste og samboer. Så skjedde det utenkelige. Høsten 2018 døde kjæresten hans 
brått og uventet av hjertestans. Igjen står han der alene, mens verden går videre. Det 
må han også.

«Da var det oss» handler om å få livet i trynet og gå videre, om hverdagslige småting og 
hvor sinte folk har blitt. Om robotstøvsugere og pandemi. 

Regi: Thomas Giertsen
Produsent: Feelgood&iStage AS

Store Torungen // kr 420,- / 360,- (gruppe 10+)

WISH YOU WERE HERE @ THE DARK SIDE OF 
THE MOON A SAUCERFUL OF SECRETS
FREDAG 17. DESEMBER, KL.19.00

Norges beste Pink Floyd-band, A Saucerful of Secrets, fremfører i dette showet de to 
fantastiske albumene «Wish you were here» og «Dark Side of the Moon», før de runder 
av kvelden med å spille alle de andre hitene som gjorde Pink Floyd til et av verdens 
største band. 

Få band mestrer å gjenskape den energien og det soundet som Pink Floyd sto for, men 
A Saucerful of Secrets er ikke som alle andre band. 

Hvis du ønsker et autentisk gjenhør med låter som «Shine on you crazy diamond», 
«Wish you were here», «Time», «Us and Them» og «Money», toppet med «Another Brick 
in the Wall» og «Comfortably Numb», må du få med deg dette showet!

Store Torungen // kr 400,- / 370,- (gruppe 10+)
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Vi løser dine behov 

ARENDAL BIG BAND 
ARENDAL JAZZKLUBB
LØRDAG 18. DESEMBER, KL.20.00

Ingen førjul uten!

At Arendal Big Band spiller julen inn i vår kulturelle storstue, Store Torungen, er for 
lengst blitt en tradisjon. Og gode tradisjoner de skal man ta vare på.

Under ledelse av Audun Dertz, skal noen av byens beste amatørmusikere boltre seg i 
julens mangfoldige musikalske repertoar. Her blir det swingende rytmer og blå toner til 
kjente sanger. Forvent både amerikanske og europeiske juleklassikere i ny og 
spennende drakt. 

Ta deg noen timer fri og senk skuldrene før den siste førjulsinnspurten.

Store Torungen // kr 250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student)

DINAS JUL
SØNDAG 19. DESEMBER, KL.18.00

Sørlandskirken ønsker velkommen til Dinas jul.

Rune Edvardsen sammen med sangere og musikere fra Sørlandskirken kommer til å 
lage skikkelig julestemning musikalsk og med ord til ettertanke. Her får du høre kjente 
og kjære julesanger, men også noen nye, fremført av noen av de mest kjente sangerne 
og musikerne i området.

Store Torungen // kr 120,- / 65,- (student, barn u/16 år)
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Foto: Erik Berg

Foto: Jørn Holm

RIKSTEATRET I ARENDAL KULTURHUS

OM RIKSTEATRET
Riksteatret er hele landets teater. Vi er til for at folk i hele landet skal ha 
tilgang til scenekunst av høy kvalitet – uansett hvor i landet de bor.

Riksteatrets publikum er hele Norges befolkning. De spiller teater på steder 
så langt fra hverandre at de like gjerne kunne ligget i hvert sitt hjørne av 
Europa. Det betyr at de må fortelle historier som kan forene oss, på tvers av 
de mange små og store forskjellene vi lever med her i landet – historier som 
vi alle kan kjenne som våre egne uansett hvor vi bor.

Riksteatret spiller i dag på 74 kulturhus over hele landet, og har spilt 
forestillinger i Arendal Kulturhus siden det åpnet i 2005. Siden da har vi 
besøkt kulturhuset i snitt 5-6 ganger årlig, med et bredt repertoar av 
forestillinger for store og små. 

MEROPPLEVELSER
Riksteatret byr også på workshop, debatter, møter med skuespiller, 
skolebesøk, introduksjoner til forestillinger og installasjoner i 
kulturhusfoajeene. Vi ønsker at Riksteatret skal by på enda mer til enda 
flere.

200 TALENTER PÅ VEIEN
Riksteatret er et prosjektteater. Hver forestilling bemannes med skuespillere 
og teknikere som er håndplukket til prosjektet. Med 10-12 produksjoner og 
400-500 forestillinger i året, blir det mange mennesker vi må ha med for å 
sikre kvalitet i alle ledd. Dette gjør Riksteatret til en av landets større 
kulturinstitusjoner, som gir nye og gamle talenter muligheter på scenen.

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER
Følg oss på Facebook eller Instagram for et innblikk i forestillinger som 
kommer til ditt kulturhus, konkurranser med fine premier m.m.
Facebook@riksteatret / Instagram@riksteatret

BESØK AV SKUESPILLERE 

Riksteatret utarbeider studiemateriell til forestillinger som kan være 
relevante for skoler. Det er også mulig å søke om besøk av skuespillere i 
klasserommet når vi kommer til ditt spillested. 
Les mer om vårt skoletilbud på riksteatret.no/skole

GRATISBILLETTER TIL SKOLER
Våre samarbeidspartnere Statnett og Sparebankstiftelsen DNB har opprettet et 
billettfond til glede for elever over hele landet. Lærere kan søke om 
gratisbilletter til sin klasse, som dermed kan få oppleve Riksteatrets 
forestillinger sammen med andre publikummere på kulturhusene på kveldstid.

RABATTER 

Riksteatret har mange forskjellige rabattordninger og tilbud for publikum 
som ikke har mulighet til å betale full pris. Det skal for eksempel ikke være 
dyrere for unge å gå på teater enn kino. Under30 gir alle fra 30 år og ned 
billett til kr 150,- (pluss billettavgift). Les mer på riksteatret.no

DEL OPPLEVELSER
Vi blir glade hvis du deler gode opplevelser 
eller forteller andre om Riksteatret. 

Bruk gjerne #riksteatret

NYHETSBREV
Hvis du melder deg på Riksteatrets nyhetsbrev, får du tidlig 
informasjon om forestillinger som kommer til ditt kulturhus. 

KJØP BILLETTER
Billetter til Riksteatret kjøper du på ditt lokale kulturhus 
eller på riksteatret.no.

Foto: L P Lorentz

Foto: L P Lorentz
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SOLVEIG: .. PEER ASPERA AD ASTRA
ONSDAG 12. JANUAR, KL.19.00

En teaterkonsert og et musikalsk eventyr! En forestilling som går i direkte konflikt med 
selveste Henrik Ibsen! Solveig var nemlig ikke en passiv kvinne som bare satt årevis og 
ventet på sin kjære Peer Gynt; Hun var et fyrverkeri!

Hundre og femtito år etter premieren på «Peer Gynt» er det på tide at Solveig får 
fortelle sin versjon rundt hva som egentlig skjedde. Derfor samlet Heidi Ruud Ellingsen 
et stjernelag med Rolf Kristian Larsen som dramatiker, Erlend Skomsvoll som 
komponist, Ulrikke Døvigen som medskuespiller og Margrethe Aaby som produsent. 
Sammen har de laget den musikalske teaterkonserten Solveig: .. peer aspera ad astra, 
et stykke om Solveigs reise fra jordhytta til stjernene, og ned igjen. 

Store Torungen // kr 445,- / 360,- (honnør)

NYTTÅRSKONSERTEN 2022 
ARENDAL BYORKESTER
SØNDAG 9. JANUAR, KL.19.00

Arendal Byorkester inviterer til sin tradisjonelle nyttårskonsert i Arendal Kulturhus.
Temaet for årets konsert er film. Det blir et variert program med alle typer filmmusikk 
og selvfølgelig noen klassiske nyttårsfavoritter. 

Sangsolister og solister fra egne rekker er en selvfølge på nyttårskonserten, og nok 
engang vil orkesteret ta i bruk Store Torungen sine flotte multimediamuligheter med 
både bilder og film som ekstra elementer i konserten.

Arendal Byorkester ble stiftet 6.april 1884 under navnet Turnernes Musikkforening. 
Korpset teller i dag ca 45 medlemmer i alle aldre.

Dirigent: Britt Hilde Våge

Store Torungen // kr 250,- / 150,- (honnør, student, barn u/16 år)

Foto:  Jan Espen Thorvildsen

NYTTÅRSKONSERT
KRISTIANSAND SYMFONIORKESTER 
FREDAG 7. JANUAR, KL.19.00

Dirigent: Eivind Gullberg Jensen
Solister: Mari Eriksmoen, sopran og Audun Iversen, bassbaryton

Feir det nye året med Kristiansand Symfoniorkesters tradisjonsrike nyttårskonsert! To av 
Norges fremste og internasjonalt mest meritterte sangere, Mari Eriksmoen og Audun 
Iversen, byr på favoritter fra opera, operette, og musikal, og Kristiansand 
Symfoniorkester bidrar med klassiske orkesterfavoritter under ledelse av dirigent Eivind 
Gullberg Jensen.

Store Torungen // kr 550,- / 500,- (hønnør) / 150,- (student, barn u/16 år)

Foto: Jon Petter Thorsen

NOEN SMAKEBITER FOR 2022
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LES MISÉRABLES KONSERT
TIRSDAG 8. FEBRUAR, KL.19.00

Solister, kor og musikere fra Cinema Festival Symphonics fremfører musikk fra «Les 
Miserables». I samarbeid med Universal Pictures vises originale filmscener fra 
suksessfilmen fra 2012 på storskjerm. 

Orkesteret, under ledelse av Stephen Ellery, serverer sammen med 15 solister og kor 
fantastisk musikk og perler som «I Dreamed a Dream», «One Day More», «Do You Hear 
the People Sing» og «On My Own».

Musikalen «Les Miserables» av Boublil/Schönberg er en av verdens lengst-kjørende 
musikaler. En ny sang ble komponert spesielt til Hugh Jackman i filmen i 2012. Denne 
ble Oscar-nomineret til årets beste filmsang, og vil også bli fremført på konserten.

Som den danske arrangør sier: «Glæd jer til en fantastisk koncertoplevelse med de 
mange smukke og uforglemmelige melodier».

Store Torungen // kr 660,-

SVANESJØEN 
DEN RUSSISKE NASJONALBALLETTEN FRA MOSKVA
SØNDAG 30. JANUAR, KL.19.30

En eventyrlig handling, vakre kostymer, forførende musikk og dans, dette er 
«Svanesjøen» slik vi elsker den. 

Med musikken til «Svanesjøen», begeistret Tsjajkovskij i 1877 både datidens 
ballettpublikum og de klassiske musikkelskerne. I russisk ballett, og fremfor alt, i 
«Svanesjøen» blir musikk og dans i fellesskap til et språk; et språk som alle 
umiddelbart forstår. Dette er nok mye av grunnen til at vi fortsatt elsker denne 
klassikeren. Den russiske nasjonalballetten fra Moskva har solister fra, blant andre, 
Moskva Bolsjoj-ballet, og har hatt stor internasjonal suksess. Med over 30 dansere på 
scenen, vil du oppleve en vakker oppsetning av «Svanesjøen», slik den opprinnelig var 
tenkt – en oppsetning som har sikret ballettens popularitet i over 140 år etter 
premieren i Moskva.

Store Torungen // kr 700,- / 495,- (barn u/16 år) 

Foto: Jon Petter Thorsen Aptum
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BACKBONE BY GRAVITY AND OTHER MYTHS
ONSDAG 2. MARS, KL.19.00

Gravity & Other Myths er et sirkus- og fysisk teater-kompani fra Australia. Deres 
forestilling Backbone er prisvinnende og kritikerrost.
 
Hva er styrke? Hvor kommer det fra? Hvordan måles det? Her undersøkes hele 
konseptet rundt styrke.

Forestillingen er en feiring av samhold som utfordrer styrkens grenser. Fysisk, mentalt, 
individuelt og kollektivt. Det er både vakkert og komisk, og ja, det er lov å klappe 
underveis.

I Backbone byr Gravity & Other Myths på live musikk og 10 akrobater på scenen. 

Mer info om kompaniet: gravityandothermyths.com.au

Store Torungen // kr 375,- / 120,- (barn u/16 år)

Foto: Darcy Grant

MIO, MIN MIO AV ASTRID LINDGREN 
RIKSTEATRET 
TIRSDAG 5. APRIL, KL.18.00
ONSDAG 6. APRIL KL.16.30 & 18.30

Mio, min Mio er historien om den foreldreløse gutten som blir prins Mio. En storslått og 
vakker fortelling om savn og ensomhet, vennskap og ondskap og det sterke båndet 
mellom barn og foreldre.  

Bo Vilhelm Olson bor hos fosterforeldre som mener det var en ulykke å få ham i hus. En 
dag han sitter alene på en benk skjer det noe merkelig. Han blir ført til i Landet i det 
Fjerne. Der venter hans far Kongen, som har lengtet etter ham siden han ble født.   
Denne vakre forestillingen i Hilde Brinchmanns regi ble kåret til «Årets beste 
barneforestilling», Heddaprisen 2019. Med Riksteatret får barn og voksne over hele 
landet oppleve teatereventyret der de selv bor.

Store Torungen // kr 275,- / 220,- (familie 4+)

Foto: Riksteatret

THE ANDREW LLOYD WEBBER GALA
TIRSDAG 15. FEBRUAR, KL.19.00

Et show uttenkt til ære for en av de største musikalkomponistene fra vår tid, Andrew 
Lloyd Webber, med utdrag fra hans mesterverk som «The Phantom of the Opera», 
«Cats», «Jesus Christ Superstar», «Evita», «Sunset Boulevard», «Starlight Express», 
«Aspects of Love», «Love never Died», «Song & Dance» og «Requiem».

4 internasjonale solister og 8 dansere medvirker i forestillingen sammen med et 
orkester på 14 mann. Showet er koreografert av Jeanette Damant, som har arbeidet over 
hele verden, f.eks. Moulin Rouge og Lido i Paris. 

Orkesterarrangementene er av Matthias Suschke. Han orkestrerer og arrangerer musikk 
til film og scene, f.eks. det berømte Friedrichstadt-Palast i Berlin. Daniel Stryjecki, som 
har designet lys og video, har laget events til bl.a. Coca Cola, Merck, Siemens, Orange, 
LOT-Polish Airlines og Abu Dhabi Ports.

Store Torungen // kr 670,- / 495,- (barn u/16 år)
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ØNSKER DU DET LILLE EKSTRA?

Vi serverer mat til konferanser, kurs og banketter, møtemat 
og pausemat. I tillegg har vi catering ut av huset for små og 
store begivenheter. Vi har et stort utvalg av flotte smørbrød, 
nydelige kaker og velsmakende tapas. Vi lager gjerne mat 
på bestilling etter hva du ønsker, ta kontakt med oss så 
skreddersyr vi en meny til dine behov.

For mer informasjon og bestilling, 
kontakt oss på servering@arendalkulturhus.no

I BUEN KAN DU NYTE VELSMAKENDE  
FRISTELSER OG SNACKS MED NOE GODT  
I GLASSET FØR FORESTILLING. 

Buen har åpent 2 timer før forestilling med unntak av  
barneforestillinger. 

For bordreservasjon 
send mail til servering@arendalkulturhus.no 
eller ring 37 01 35 70
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Som medlem hos oss får du rabatt på en rekke 
forestillinger i kulturhuset, og på mye annet. 
Se alle fordelene og bli medlem på arendalbbl.no 

P

https://www.arendalbbl.no/

