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VÅRE PARTNERE
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.

BARNE- OG FAMILIE-

OKTOBER
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

13.10 | HELGE LIEN TRIO Arendal Jazzklubb

14.10 | HELGE LIEN TRIO Arendal Jazzklubb

15.10 | ANITAS GLEDESHUS
16.10 | PIRATEN OG PAPEGØYA

17.10 | VOYAGE En reise i tiden gjennom musikk // Musikkens Venner

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!
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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/


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,-

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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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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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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Lisbeth Rastad
mob: 901 72 798

Inger Setane  
mob: 941 94 222

Torvet 8 - TLF: 37 00 49 00  E-post: post@sparekassa.no 

Realiser 
boligdrømmen 
- våre rådgivere er med deg på hele reisen 
• Finansiering  • Lån • Forsikring • Sparing

HAUGTUSSA – ESMERALDA 
LAILA THORTVEIT & MARIAM KHARATYAN
ONSDAG 13. OKTOBER, KL.19.00

Fra Arne Garborgs romantiske tekster til det sterke utrykket i «Notre Dame de Paris» av 
Victor Hugo, er kontrastene mange! Men allikevel med en stor liket! Kjærligheten – et 
universelt tema.

Det naturskjønne hos Veslemøy i Haugtussa og det sensuelle hos Esmeralda av Victor 
Hugo, tar kjærligheten til de store høydene sammen med situasjonene den kommer fra. 
Edvard Griegs intense musikk, nasjonalromantikkens musikalske far, blander seg 
perfekt med hans samtidige. Verdi, Fauré, Donizetti og Louise Bertin. Alle har de skrevet 
musikk til Victor Hugos historier og dikt. Historien er en universell reise for natten og 
dagen. Et musikalsk postkort som hyller kjærligheten.

Laila Thortveit – sopran, Mariam Kharatyan – piano

Lille Torungen // kr 275,-

Foto: C F W
esenberg

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
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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+)

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

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)
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Håkon Vik Korslund
partner/statsautorisert revisor 
haakon@korslund.as
mob 99 21 70 51

Ingrid Mørland
manager/registrert revisor
ingrid@korslund.as
mob 95 76 38 37

Solid
samtalepartner 

og rådgiver
Kystveien 40, 4841 Arendal    www.korslund.as    E @Korslund.revisjon    C korslund-as

Håkon Vik KorslundSolid
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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

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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TRIBUTE PRINCE OG 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,-

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
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Tallenes tale
Autorisert regnskapsførerselskap

Landbø Regnskap AS
Hos oss får du personlig kundebehandler 

som utfører ditt regnskap fra A-Å
Kystveien 40, 4841 Arendal, 37 00 55 20, post@landboe.no

www.landboe.no          facebook.com/landboe.no

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

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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https://landboe.no/
https://www.arendalkulturhus.no/program/haraldsguttene/
https://www.arendalkulturhus.no/program/juno/


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


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 enkelte unntak. 

For bordreservasjon 
send mail til buen@arendalkulturhus.no 
eller ring 37 01 35 70

https://www.arendalkulturhus.no/buen-cafe/

