
BILLETTER: ARENDALKULTURHUS.NO | 37 00 60 60

PROGRAM
JANUAR 2022 O P P L E V E L S E R  S O M  B E R Ø R E R

https://www.arendalkulturhus.no/


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 samarbeidspartnere som støtter oss i å opprettholde høy kulturell og teknisk standard. Slik skapes mer glede, 
livskvalitet og opplevelser som berører.

12.01 | SOLVEIG: .. peer aspera ad astra

14–15.01 | 12 GODE RÅD Atle Antonsen & Bård Tufte Johansen

15.01 | TRIO Musikkens Venner og Klassisk i Sentrum

20.01 | SUSANNA & DAVID WALLUMRØD Arendal Jazzklubb

21–22 & 28–29.01 | GRANEREVYEN 2022
29.01 | VIVEZZA Musikkens Venner

30.01 | SVANESJØEN Den russiske nasjonalballetten fra Moskva

PROGRAMOVERSIKT
JANUAR
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https://www.gard.no/web/frontpage
https://www.sor.no/
https://www.arendalbbl.no/
https://ssr.no/
https://www.agderposten.no/
https://asko.no/
https://www.arendal.kommune.no/
https://agderfk.no/


SCENE

A
B

C

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
Ved avlysninger refunderes kjøpte billetter 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 
billetter 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://www.arendalkulturhus.no/
https://www.facebook.com/ArendalKulturhus/
https://www.arendalkulturhus.no/pamelding-nyhetsbrev/


12 GODE RÅD FRA TO MENN MED LAV UTDANNING
ATLE ANTONSEN & BÅRD TUFTE JOHANSEN
FREDAG 14. JANUAR, KL.19.00 & 21.00
LØRDAG 15. JANUAR, KL.19.00

Publikumssuksessen ruller videre! De beste rådene får du selvfølgelig fra dem 
som gir flest. Og ingen gir flere råd enn menn med lav utdanning. 

Bård Tufte Johansen og Atle Antonsen, begge helt uten plagsom utdanning, 
deler sine aller beste og mest praktiske råd i standup-showet «12 gode råd» – 
til yatzy hos anmelderne og trampeklapp fra publikum. 

Regi: Thomas Giertsen

Store Torungen // kr 575,- / 475,- (gruppe 10+)

TRIO JAN BJØRANGER, ØYVIND GIMSE & YEJIN GIL
LØRDAG 15. JANUAR, KL.13.00

Musikkens Venner og Klassisk i Sentrum (KIS) inviterer til konsert. Den er en 
del av Klassisk i sentrum sin første turné i 2022, med KIS sine tre mest 
sentrale musikere. De vil presentere et fantastisk program, bestående av tre 
praktfulle ensatsige trioer, samt ett av musikkhistoriens flotteste 
kammermusikkverk:
Edvard Grieg: Andante con moto
Lili Boulangér: D’un matin de printemps, pièces en trio
Dmitrij Sjostakovitsj: Trio n 1 op 8
Maurice Ravel: Trio i a-moll 
Modéré, Pantoum (Assez vif), Passacaille (Très large), Final (Animé)

Jan Bjøranger – fiolin, Øyvind Gimse – cello, Yejin Gil – klavér    

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

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, Marit Adeleide Andreassen 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)
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https://www.arendalkulturhus.no/program/12-gode-rad-fra-to-menn-med-lav-utdanning/
https://www.arendalkulturhus.no/program/trio/
https://www.arendalkulturhus.no/program/solveig-peer-aspera-ad-astra/
https://www.arendalkulturhus.no/program/solveig-peer-aspera-ad-astra/


Lorem ipsum

Se alle fordelene og bli medlem på arendalbbl.no

Bedre boligopplevelser og bedre kulturopplevelser.
Alle våre medlemmer får gode rabatter på  
utvalgte forestillinger i Arendal Kulturhus.
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https://www.arendalbbl.no/


GRANEREVYEN 2022 KASTER STEIN I GLASSHEIS
FREDAG 21. & LØRDAG 22. JANUAR, KL.21.00
FREDAG 28. & LØRDAG 29. JANUAR, KL.21.00

En flott gjeng stiller fullvaksinerte og klare på scenen i Store Torungen, Her er 
det Knubben, rotter, spareideer til bystyret, konspirasjonsteorier, kanaler, 
Arendalsuka, pinkoder og snorklipping. Kort sagt et like vidløftig program som 
budsjettet på glassheisen.

De ser frem til å glede publikum med humoristisk «krenking» i alle retninger. 
Skuespillerne og de andre som er med er klare for å gi publikum en strålende 
revy, og gleder seg til, gjennom sanger og sketsjer, å gi et litt humoristisk og 
skeivt bilde på det som har skjedd i og rundt Arendal i året 2021.

Store Torungen // kr 375,-

VIVEZZA TUVA WEIDEBORG HONGVE, INGVILD STORHAUG & 
ANDRÉ BONGARD
LØRDAG 29. JANUAR, KL.13.00

Musikkens Venner inviterer til matinékonsert. Vivézza består av Ingvild 
Storhaug (mezzo), Tuva Weideborg Hongve (sopran) og André Bongard (klaver), 
alle frilansmusikere med allsidig bakgrunn og arbeidsfelt. Vivézza ble etablert i 
2013 og gjør jevnlig konserter i kulturhus og i kammermusikkserier
rundt om i Norge, med hovedfokus på romantikken og barokkens rike skatt av 
duetter. Trioen har som mål å fremføre klassisk musikk av høy kvalitet som 
sjelden eller aldri spilles, satt sammen med mer kjent musikk. 

Programmet består av duetter og sanger av komponistvennene Dvorak, Brahms 
og Grieg, og utdrag fra operaer.

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

SUSANNA & DAVID WALLUMRØD 
ARENDAL JAZZKLUBB
TORSDAG 20. JANUAR, KL.20.00

Med sin unike stil, kan Susanna Wallumrød skilte med så ulike milepæler som 
å være representert i mega-tvserien Grey’s Anatomy, til å ha blitt utgitt på 
prestisjetunge ECM. Susanna henter inspirasjon og musikk fra ulike stilarter, 
epoker og uttrykk, med låtmateriale som spenner fra barokken til pop og rock, 
med variert og spennende akkompagnement. Susannas fetter David Wallumrød 
er en kunstner på tangenter med sin fargelegging av ulike musikalske 
sjangere. Sammen tolker de låter av bl.a. Leonard Cohen, Joni Mitchell, 
Emmylou Harris og Tom Waits – og noen overraskelser.

Susanna Wallumrød – vokal, David Wallumrød – keyboard

Lille Torungen // kr 250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student)
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https://www.arendalkulturhus.no/program/granerevyen-2022/
https://www.arendalkulturhus.no/program/vivezza/
https://www.arendalkulturhus.no/program/susanna-david-wallumrod/


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

SVANESJØENSVANESJØEN
DEN RUSSISKE NASJONALBALLETTEN FRA MOSKVA

SØNDAG 30. JANUAR, KL.19.30

En eventyrlig handling, vakre kostymer, forførende musikk og dans, levert av 
dyktige ballettdansere fra Russland. 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 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.

Bak kompaniet står tidligere Bolsjoj-danser Sergei Radchenko sammen med 
Elena Radchenko – også hun en solist fra Bolsjoj og fra Kirov, der 
«Svanesjøen» opprinnelig oppsto.
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https://www.arendalkulturhus.no/program/svanesjoen-den-russiske-nasjonalballetten-fra-moskva/


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

