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PROGRAM
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https://www.arendalkulturhus.no/program/jimmy-carr-terribly-funny/
https://www.arendalkulturhus.no/program/svanesjoen-den-russiske-nasjonalballetten-fra-moskva/
https://www.arendalkulturhus.no/program/karusellskapssyk-oystein-sunde-og-meget-i-sloyd/
https://www.arendalkulturhus.no/program/backbone/
https://www.arendalkulturhus.no/program/peppa-gris-live/


Anbefalte laveste alder

Egnet for hele familien 
(3 år og oppover)

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.

FEBRUAR
12.02 | BESTEVENNER
16.02 | PEPPA GRIS LIVE

MARS
17.03 | DYRENE I HAKKEBAKKESKOGEN
22.03 | ALICE

APRIL
05–06.04 | MIO, MIN MIO
28–30.04 | RØDHETTE

Vi har alderssymboler som illustrerer 
hvilken alder forestillingen passer fra.

ARRANGEMENTER
BARNE- OG FAMILIE-
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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/
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Kulturopplevelser kommer i mange former. Noen av de sterkeste minnene 
jeg selv har fra teater eller konserter, er når jeg støtte på et kunstuttrykk jeg 
ikke hadde forventet meg. 

Programmet for våren 2022 i Arendal Kulturhus byr på symfoniorkester, 
akrobatikk, melankolsk visesang, dans, jazz, korps, latterbomber, musikal og 
magi. Blant annet.

Arendal og omegn er inne i en spennende utvikling, også på kulturfronten. 
Arendal Kulturhus har en rekke driftige og dyktige samarbeidspartnere som i 
de neste månedene inviterer til forestillinger og konserter til glede for liten 
og stor. 

Denne våren ønsker vi også å høre fra deg om dine erfaringer med 
kulturhuset. Hva liker du og hva kan vi bli bedre på? 

VÅR FOR KULTUR

Hvordan er din opplevelse fra du kjøper en billett, til du reiser hjem igjen 
etter et arrangement? Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få mer informasjon 
og for å delta.

Vi har gått over til et digitalt program, men trykker fremdeles opp et lite 
opplag på papir. Vil du ha tilsendt program i papirformat, send en epost til 
billett@arendalkulturhus.no eller ring oss på tlf 37 00 60 60 i åpningstiden 
(mandag til fredag 12.00–16.00), så sender vi gjerne et program til deg i 
posten. 

Hjertelig velkommen til kulturvåren!

         Hilde Lona

BILLETTSKRANKEN 
HAR FLYTTET!

Billettkontoret og administrasjonen i 
kulturhuset har nå inngang fra Peder 
Thomassons gate og vi har åpent 
mandag til fredag kl. 12.00–16.00.
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https://www.arendalkulturhus.no/informasjon/
https://www.arendalkulturhus.no/kontakt/


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/


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

JANUAR SIDE 8–11
07.01 | NYTTÅRSKONSERT Kristiansand Symfoniorkester

09.01 | NYTTÅRSKONSERTEN 2022 Arendal Byorkester

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

FEBRUAR SIDE 13–19
03.02 | KARUSELLSKAPSSYK Øystein Sunde og Meget i sløyd

08.02 | LES MISÉRABLES Konsert

10.02 | SUKSESS SMITTER 2022 Årets Markedsfører

11.02 | NATURAL BORN KOMIKER Hans Morten Hansen

12.02 | BEETHOVEN & CHOPIN Tor Espen Aspaas // Musikkens Venner

12.02 | BESTEVENNER Barneforestilling

15.02 | THE ANDREW LLOYD WEBBER GALA
16.02 | PEPPA GRIS LIVE Overraskelsefest!

16.02 | ERIK BYE Av og med Benny Borg

17.02 | TORE SAGEN GJØR STANDUP
17.02 | LUKAS ZABULIONIS BAND Arendal Jazzklubb

24.02 | MIN FORESTILLING OM MOR Bente Børsum

24.02 | VIGLEIK STORAAS – JOHN SURMAN DUO AJK 

MARS SIDE 20–29
02.03 | BACKBONE By Gravity and other myths

03.03 | FAG- OG SVENNEBREVUTDELINGEN 2022

04.03 | OSCAR DANIELSON
05.03 | UKM 2022 lokalmønstring for Arendal

08.03 | MINE VENNER Riksteatret

09.03 | JAZZEN LEVER Lillegaard Trad Band

10.03 | TEAM HEGDAL Arendal Jazzklubb

12.03 | VALKYRIEN ALLSTARS
17.03 | DYRENE I HAKKEBAKKESKOGEN
18.03 | UNG KLASSISK VORSPIEL
18.03 | FARTØY VALEN SEILER IGJEN! Kristian Valen

19.03 | UNG KLASSISK MATINÉ Agder Camerata Trio

19.03 | UNG KLASSISK TALENT
22.03 | ALICE Arendal Kulturskole

23.03 | VÅR BEATLES-HYLLEST
24.03 | BOBO STENSON TRIO Arendal Jazzklubb

31.03 | INTO THE WOODS Arendal Musikkteater // premiere

APRIL SIDE 29–34
01–02.04 | INTO THE WOODS Arendal Musikkteater

05–06.04 | MIO, MIN MIO Riksteatret 
06.04 | MORTEN BRAGDØS HAGETIPS
07.04 | LARS ANDREAS HAUG BAND Arendal Jazzklubb

08.04 | BOOM CHICKA BOOM The sound of Johnny Cash

21.04 | BERTOLT BRECHT En kynisk menneskevenn

23.04 | UKM 2022 Fylkesfestival
26.04 | HEDDA GABLER Riksteatret

27.04 | THE GREATEST LOVE OF ALL A tribute to Whitney Houston 
28–30.04 | RØDHETTE Arendals Dramatiske Selskab

30.04 | NORSK PÅ NORSK Arendal Big Band

MAI SIDE 35–36
05.05 | HARPREET BANSAL BAND Arendal Jazzklubb

13–14.05 | ANITA I 60 Driver dugg – faller regn

21.05 | WOODSTOCK The ’69 experience

23.05 | SJEF I EGET LIV Ingvard Wilhelmsen

JUNI SIDE 36
17.06 | LYDLØSKONFERANSEN
22.06 | JIMMY CARR Terribly Funny

Dyrene i Hakkebakkeskogen, 17. mars

23. mars

Oscar Danielson, 4. mars
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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 Torungens multimedia-muligheter 
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)
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NYTTÅRSKONSERT KRISTIANSAND SYMFONIORKESTER 
FREDAG 7. JANUAR, KL.19.00

Bli med å feire 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. Kristiansand Symfoniorkester bidrar med klassiske 
orkesterfavoritter under ledelse av dirigent Eivind Gullberg Jensen.

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

Store Torungen // kr 550,- / 500,- (hønnør) / 150,- (student, barn u/16 år)
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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, 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/nyttarskonsert-med-arendal-byorkester/
https://www.arendalkulturhus.no/program/nyttarskonsert-med-kristiansand-symfoniorkester/
https://www.arendalkulturhus.no/program/solveig-peer-aspera-ad-astra/
https://www.arendalkulturhus.no/program/solveig-peer-aspera-ad-astra/


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)

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/12-gode-rad-fra-to-menn-med-lav-utdanning/
https://www.arendalkulturhus.no/program/trio/
https://www.arendalkulturhus.no/program/susanna-david-wallumrod/


https://hotellarendal.no 

Nytt hotell i Arendal! 
Rimelig overnatting "vegg i vegg"

 med Arendal Kulturhus.

Vi har mange ulike romtyper 

med 1 til 7 sengeplasser.

Perfekt for overnatting 

etter konferanse, konsert 

eller show på Kulturhuset.

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)
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https://www.arendalkulturhus.no/program/vivezza/


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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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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KARUSELLSKAPSSYKKARUSELLSKAPSSYK
ØYSTEIN SUNDE OG MEGET I SLØYD 

TORSDAG 3. FEBRUAR, KL.19.00

Store Torungen // kr 595,-

Etter 36 forestillinger på Chat Noir høsten 2021, tar Øystein Sunde 
forestillingen ut på turné. Han har med seg «Meget i sløyd», som er noe av 
det aller beste av allsidige bluegrass-musikere på denne siden av Atlanteren.

Det har kommet nye sanger seilende, får vi vite, og visesangeren er tydelig 
oppstemt og selskapssyk i anledning det nye stoffet. 

Øystein Sundes solokarriere begynte på Dolphins viseklubb i Grensen 18 i 
Oslo i 1966. Etter fire år på krakken, kom den første plata, og det tok for 
alvor fyr i karrieren. I dag kan Sunde se tilbake på en mer enn 50 år lang 

historie full av  plateutgivelser, showsuksesser, TV-produksjoner og 
samarbeid med de beste i norsk showbizz.

Velkommen til en ny forestilling med Øystein Sunde!

«Karusellskapssyk» har fått fantastisk omtale med terningkast 5:
Aftenposten: Moden visekunstner på nye veier!
Nettavisen: Mester i sin egen sjanger!
Dagsavisen: 50 års suksess og like blid!
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THE LIVE-EVENT

Les Misérables
THE MUSIC OF

ORIGINAL 
MOVIE SCENES

of the film-succes 2012

 International solists, choir and musicians from CINEMA FESTIVAL SYMPHONICS  
 Director: Stephen Ellery 

THE masterpiece of BOUBLIL & SCHÖNBERG IN CONCERT 

Gle dig til en fantastisk opplevelse med internasjonale
 sangere, kor og symfoniorkester

Solister: 

DANIELS KOEK,
Australien 
(Jean Valjean) · 

JULIE LUND,
 Danmark 
(Fantine & Eponine)   

CHRIS GREEN,
 UK 
(Marius)

 Solister: 

RICHARD MUNDAY,
 UK
 (Javert)          

CLOE´ TAYLOR,
 UK 
(Cosette) 

GREG MILLET BURNS,
 UK
 (Enjolas & Thenardier)

LES MISÉRABLESLES MISÉRABLES
KONSERT

TIRSDAG 8. FEBRUAR, KL.19.00

Store Torungen // kr 660,-

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 mest 
populære 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. Det er bare å glede seg til en fantastisk 
konsertopplevelse med nydelig musikk!

Kunstnerisk ledelse: Stephen Ellery
Solister: Daniels Koek (AU) – Jean Valjean, Julie Lund (DK) – Fantine & 
Eponine, Chris Green (UK)– Marius, Richard Munday (UK) – Jevert, Chloe 
Taylor (UK) – Cosette, Greg Miller Burns (UK) – Enjolas & Thenardier
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Vi løser dine behov 

SUKSESS SMITTER 2022 ÅRETS MARKEDSFØRER
TORSDAG 10. FEBRUAR, KL.08.00–11.30

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

Møt inspirerende foredragsholdere og få faglig påfyll til ditt markedsarbeid. 
Seminaret vil gi deg innsikt i hvordan lokale merkevarer benytter 
merkevarebygging og markedsføring for å skape suksess. Finalistene til prisen 
«Årets Markedsfører 2021» presenterer sine caser, og en av dem stikker av 
med den gjeve tittelen.

Velkommen til en hyggelig arena for nettverksbygging med frokost- og 
pauseservering. Mer info: markedsforum.com

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

NATURAL BORN KOMIKER HANS MORTEN HANSEN
FREDAG 11. FEBRUAR, KL.19.00

Hans Morten Hansen er endelig klar med et nytt soloshow, som har fått tittelen 
«Natural Born Komiker». Etter fem soloforestillinger og et gigantisk 
jubileumsshow som solgte ut to DNB Arenaer i Stavanger er det duket for nok 
en helaften med «skamløgne» historier og observasjoner fra en av landets 
favorittkomikere. 

Hansen har vunnet flere komipriser, han underholder hele landet på lørdager i 
«Side om Side» og forrige gang han lagde show kalte Rogalands Avis han for 
«Norges morsomste mann». 

Se frem til en helaftens standupforestilling med nær, kjær og personlig 
observasjonshumor av ypperste klasse. 

Store Torungen // kr 430,- / 400,- (gruppe 10+) / 330,- (student)
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BEETHOVEN & CHOPIN ROMANTIKKENS NATTSIDER 
TOR ESPEN ASPAAS, KLAVER 
LØRDAG 12. FEBRUAR, KL.13.00

Musikkens Venner inviterer til konsertforedraget «Beethoven & Chopin – 
romantikkens nattsider». I Ludwig van Beethovens (1770-1827) verker finner vi 
kilden til den musikalske romantikken som hos Frédéric Chopin (1810-1849) 
når sitt første – og et av de største – høydepunkt i klaverlitteraturen. I disse 
årene endres også estetikken og motivkretsen som skapende kunstnere 
arbeider innenfor. Også musikken begynner å omfavne og utforske nattsidene, 
det grenseoverskridende, det groteske og forbudte.

Tor Espen Aspaas forteller om epoken og komponistene og spiller mesterverker 
av Beethoven (bl.a. hans Appassionata) og Chopin (nocturner, preludier og 
f-mollballaden, m.m.).

Store Torungen // kr 250,- / 200,- (medl. MV) / 100,- (student)
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BESTEVENNER BARNEFORESTILLING
LØRDAG 12. FEBRUAR, KL.14.00

Kompisene Tøddel og Tilde har sluttet i det store orkesteret, men hva gjør det? 
Begge trives utmerket som omreisende underholdere.

Når de finner et passende publikum setter de i gang, og med seg har de en 
håndfull instrumenter, usynkronisert dans, smittsom spilleglede og en arabisk 
vandrehistorie om vennskap. For hva er egentlig en ekte venn? Og hvordan 
reparerer man et vennskap som har gått i knas?

Teater Avvik, Telemarks nest minste teater, byr på nye sanger, lekent samspill 
med publikum, og noen ord til ettertanke. Forestillingen passer for alle 
mennesker over fire år. Og for dem som har en venn de vil beholde. På scenen 
står Bestevennene Larsen/Vik, som siden nittitallet har ledd og spilt sammen.

Lille Torungen // kr 125,- / 105,- (familie 4+)
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THE ANDREW LLOYD WEBBER GALATHE ANDREW LLOYD WEBBER GALA

TIRSDAG 15. FEBRUAR, KL.19.00

Store Torungen // kr 670,- / 495,- (barn u/16 år)

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 personer. Showet er koreografert av Jeanette Damant, en 
australsk koreograf, som har arbeidet blant annet på 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. 
Kostymene er designet og bygget i Paris av Rick Dijkman, som bl.a. har vært 
kostymedesigner til Disneyland Paris. 
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ERIK BYE AV OG MED BENNY BORG 
ONSDAG 16. FEBRUAR, KL.19.00

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. Her er ingen effekter, ingen storslått scenografi, men kun Benny Borg, gitaren 
og en barkrakk. 

Forestillingen er basert på boken «Erik Bye» av Asbjørn Bakke.
Lille Torungen // kr 345,-

PEPPA GRIS LIVE OVERRASKELSESFEST!
ONSDAG 16. FEBRUAR, KL.16.30

Peppa Gris, kjent fra den suksessrike TV-serien, kommer nå LIVE på scenen for første 
gang i Norge! 

Den britiske animasjonsserien om grisen Peppa og hennes familie er blitt en enorm 
suksess hos små barn over hele verden, og produsentene av serien har laget 420 
episoder. Dette gjør Peppa til den mest strømmede TV-serien i Norge på mange år.

Bli med Peppa på hennes eventyr i denne familiemusikalen med sang, dans, mye humor 
og store gjørmete sølepytter. De søte hånddukkene, den fargerike naturen og 
selvfølgelig mange spennende overraskelser gjør showet til en stor fest for hele 
familien. Og du – selvfølgelig blir det en mulighet for å treffe Peppa og ta et nydelig 
bilde og få en stor klem etterpå!

Store Torungen // kr 400,- / 350,- (barn u/16 år) / 310,- (gruppe 10+)
Fo

to
: W

im
 La

ns
er

TORE SAGEN GJØR STANDUP
TORSDAG 17. FEBRUAR, KL.19.00

Tore Sagen skal gjøre sitt aller første solo-show.

I Tore Sagen gjør standup tar Tore skrittet ut av TV- og radiostudioets trygge 
rammer for å prøve seg på den pureste komedieformen av dem alle: Standup.

Tore Sagen er kjent fra humortrioen Radioresepsjonen og TV-serien Side om 
Side på NRK. I tillegg har han vært med i en rekke andre TV-programmer som 
Ukens vinner, Brille, Radioresepsjonen på TV, Presten og Nytt på Nytt.

Regi: Karina Aase
Manusredaktør: Pernille Sørensen

Store Torungen // kr 400,- 
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LUKAS ZABULIONIS BAND ARENDAL JAZZKLUBB
TORSDAG 17. FEBRUAR, KL.20.00

Tross sin unge alder har Lukas Zabulionis blitt omtalt som et av Norges mest 
spennende saksofontalenter. Zabulionis er født i Litauen, oppvokst i Sandefjord 
og fått sin utdanning i Trondheim. Zabulionis lar seg inspirere av den klassiske 
romantikken i Europa, tradisjonell musikk fra Latin-Amerika og Asia, samt den 
afroamerikanske jazztradisjonen. Bandet består av fem fremadstormende unge 
musikere, de fleste med bakgrunn fra Jazzlinjen i Trondheim. Sammen er de 
den nye norske og nordiske jazzen. 

I samarbeid med Sørnorsk Jazzsenter.

Lukas Zabulionis – saksofon, Arne Martin Nybo – gitar, Barður Reinert Poulsen 
– bass, Philip Granly – piano, Ingvald Andre Vassbø – trommer

Lille Torungen // kr 250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student)
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MIN FORESTILLING OM MOR
BENTE BØRSUM
TORSDAG 24. FEBRUAR, KL.13.00

Min forestilling om mor er skuespiller Bente Børsums gripende monolog om 
moren, som fra å være en godt gift legefrue på beste vestkant, nokså tilfeldig 
dumpet inn i motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig. Hun ble arrestert, 
torturert, og sendt til konsentrasjonsleiren Ravensbrück i Tyskland. Hun 
overlevde såvidt to år i kvinneleiren, men da hun kom hjem etter frigjøringen 
greide hun ikke vende tilbake til sitt gamle liv. Hun forlot familien. Og Bente.

Forestillingen har siden urpremieren på Cafeteatret i Oslo blitt spilt på 
teaterscener i hele Norge, blant annet på Nationaltheatret i to omganger. 
Dramatisering og regi av Anne-Karen Hytten. Susanne Schwartz medvirker på 
fiolin.

Store Torungen // kr 170,-
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VIGLEIK STORAAS – JOHN SURMAN DUO 
ARENDAL JAZZKLUBB
TORSDAG 24. FEBRUAR, KL.20.00

Det er duket for festaften når en av landets fremst jazzpianister over flere tiår, 
Vigleik Storaas, møter den legendariske saksofonisten John Surman. Engelske 
Surman har siden 60-tallet vært en av jazzens ledende skikkelser, i samarbeid 
med John McLaughlin, Jack DeJohnette, Dave Holland og Karin Krog, bare for å 
nevne noen få. Han er en av plateselskapet ECMs fremste artister.

Både Surman og Storaas har en tydelig lyrisk tone, inspirert av den europeiske 
jazztradisjonen så vel som impresjonisme og folkemusikk. En duokonsert med to 
mestere du ikke bør gå glipp av!

Vigleik Storaas – piano, John Surman – saksofoner

Lille Torungen // kr 250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student)
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BACKBONEBACKBONE
GRAVITY AND OTHER MYTHS

ONSDAG 2. MARS, KL.19.00

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

Ellevill akrobatikk fra de australske ny-sirkuslegendene i Gravity and 
Other Myths. 

10 akrobater og to musikere fyller hele scenen med utrolige fysiske 
krumspring og morsom, men underfundig historiefortelling. Hva er styrke? 
Hvor kommer det fra og hvordan måles det? 

Gravity & Other Myths er et sirkus- og fysisk teaterkompani fra Australia. 
Denne prisvinnende forestillingen er endelig på turné i Norge og Arendal er 
ett av få stoppesteder.

«With Backbone, Gravity and Other Myths has produced something so 
intensely beautiful it makes you proud to be human».
– InDaily *****

«The excitement of circus at its best combined with the grace and 
choreographic line of dance, and the magical undercurrents of good theatre.»
– The Sydney Morning Herald *****
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OSCAR DANIELSON
FREDAG 4. MARS, KL.19.00

Oscar Danielson er sin egen sjanger, og av mange ansett som Sveriges beste 
tekstforfatter. Etter albumet «Stockholm i mitt hjärta» (2011) med låta 
«Besvärjelse» har han fått et stadig større publikum, og turnert flittig i hele 
Skandinavia.

Han har varmet han opp for Bjørn Eidsvåg i et fullsatt Oslo Spektrum, opptrådt 
på NRKs «Lindmo». Eva Weel Skram har gjort en versjon av Oscars låt 
«Besvärjelse» med norsk tekst, «Vi Lover».

Nå fremfører Oscar Danielson en konsert som fremkaller latter så vel som 
tårer. Temaet er – selvfølgelig – kvinner. Det er sanger om kjærlighet, fulle av 
alvor og dypt menneskelige observasjoner, krydret med humoren som er Oscars 
kjennetegn.

Lille Torungen // kr 400,- 

FAG- OG SVENNEBREVUTDELINGEN 2022
TORSDAG 3. MARS, KL.19.00

Fag- og svennebrevutdeling for 2021-kullet.

Agder fylkeskommune ved Fag- og yrkesopplæring inviterer med deltakelse fra 
håndverksforeningene til fag-og svennebrevutdeling for 2021-kullet.

Utdelingen skjer ved fylkesordfører. Det vil bli velkomstdrink (alkoholfri). På 
programmet står tradisjonell svennpromosjon, hilsningstaler og underholdning.

Underholdning ved elever fra Vågsbygd videregående skole.

Publikum oppfordres til å stille i pent antrekk. Bli med å gjøre stas på våre 
fagarbeidere!

Store Torungen // kr 150,- / fri entré (barn u/16 år)

UKM ARENDAL 2022
LØRDAG 5. MARS, KL.16.00–20.00

UKM (Ung Kultur Møtes) er en av landets største offentlige satsninger på 
ungdomskultur, og har pågått siden 1985.

Ungdom (13-20 år) kan delta med alle slags kulturuttrykk innenfor kategoriene 
film, teater, litteratur, utstilling, dans, musikk, nettredaksjon/videoproduksjon, 
konferansier, arrangør og sceneteknikk. Altså, alt som kan stilles ut og alt man 
kan opptrå med på en scene, og i selve arrangementsgjennomføringen. 
Påmelding innen 25. februar på ukm.no.

Mønstringen er delt i scenemønstring og kunstutstilling. Dette er et 
enestående arrangement hvor du har muligheten til å se ungdom fra Arendal 
vise frem et mangfold av interesser og talenter.

Store Torungen // fri entré
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MINE VENNERMINE VENNER
RIKSTEATRET

TIRSDAG 8. MARS, KL.19.00

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

Hun har nettopp «gjort det slutt» med bestevenninnen. Henne som hun har 
delt alt med, fortalt hemmeligheter til og hatet resten av verden med. Hun er 
rasende. Vel innenfor døren i egen leilighet hører hun stemmer fra 
soverommet. Der står alle hun har kalt sine venninner. De kommer fra ulike 
steder, ulike faser av livet. Det er bursdagen hennes, og de gir henne en 
overraskelsesfest hun aldri kommer til å glemme. Èn etter èn holder de tale: 
Litt for ærlig. Altfor utleverende.  
 
Den kritikerroste romanen «Mine venner» handler om vennskap. Invaderende 
vennskap, gode gamle vennskap, konfliktfylte vennskap, situasjonsbetingede 

vennskap og ferske vennskap som likner besettende forelskelser. Hvem 
makter du å være når du møter alle du noensinne har kjent? Hvem er du uten 
vennene dine?

Håper vi sees når boka forvandles til teater for hele landet! 

Etter en roman av Monica Isakstuen. Dramatisert av Kjersti Haugen.
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TEAM HEGDAL ARENDAL JAZZKLUBB
TORSDAG 10. MARS, KL.20.00

Team Hegdal så dagens lys under en spontan jam for tolv år siden og har etter 
dette levd i beste velgående. Kvartetten har avstedkommet fire album, hvorav 
et har innkassert en spellemannspris, et femte album er i anmarsj.

Fire suverene instrumentalister er samlet i teamet og skaper sin egen helt 
unike form for kammermusikk, der hver stemme står fjellstøtt og samtidig går 
opp i et høyere hele. Hele tiden i unik lek med jazzens mange fasetter og 
sjangere. En kveld for musikalske aha-opplevelser!

Eirik Hegdal – saksofon og klarinett, André Roligheten – saksofon, Ole Morten 
Vågan – bass, Gard Nilssen – trommer

Lille Torungen // kr 250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student)
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JAZZEN LEVER LILLEGAARD TRAD BAND
ONSDAG 9. MARS, KL.19.30

For to år siden feiret Lillegaard Trad Band sitt 35-årsjubileum. Dette ble 
markert med konsert i Lille Torungen. Bandet spilte for fullsatt sal, og i 
etterkant ble det mikset en cd fra denne konserten. I tillegg til opptak fra 
jubileumskonserten er det også å gitt ut noen låter fra tidligere konserter som 
bonusmateriale.

Live-opptredener har det vært lite av den siste tiden, men jazzen lever, og 
Lillegaard Trad Band gleder seg til igjen å stå på scenen og framføre både 
kjente og noen ukjente låter fra jazzens fødeby, New Orleans.

Tor Flaa – trompet/vokal, Jostein Hetland – piano/trompet, Ole Johan 
Lillegaard – bass, Marek Derdowski – slagverk, Dag Jonssen – trombone/vokal

Lille Torungen // kr 265,-
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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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DYRENE I HAKKEBAKKESKOGEN
70-ÅRSJUBILEUM
TORSDAG 17. MARS, KL.18.30

Nå kommer Klatremus og alle vennene hans hit! 

Vel, alle er kanskje ikke venner sånn med en gang. Mikkel Rev er nok mest 
sulten han, men det vil Morten Skogmus gjøre noe med. Bestemor skogmus 
flyr mellom trærne og Bakergutten baker pepperkaker så pepperskyen står. 
Bjørner og stabbursmus, pinnsvin og Harepus, rev og Klatremus; de er kanskje 
ikke enige om alt mulig, men alle er med når de må redde Brumlemann fra å 
bli solgt til sirkus! 

Bli med du også. I år fyller Bamsefar hele 70 år! Hipp hipp HURRA!!

Store Torungen // kr 325,-

VALKYRIEN ALLSTARS
LØRDAG 12. MARS, KL.21.00

Munkebusiness ønsker velkommen til konsert med Valkyrien Allstars.

Valkyrien Allstars er kjent som et av landets beste liveband, og har siden sin 
første utgivelse i 2007 gått foran i utviklingen av arrangert folkemusikk. 
Bandet har dratt i nye retninger for hver utgivelse det har sluppet, og har endt 
opp med et særegent uttrykk de ikke deler med noen.

Siste studioalbum i rekken «Slutte og Byne» vant Spellemannprisen 2020 i 
kategorien Vise, og ligner mistenkelig på pop-musikk. Tittelsporet med samme 
navn ble raskt nærmest et mantra for folket fra sør til nord, og med strålende 
kritikker fra landets største medier, hyllet som et av årets beste album på de 
fleste lister, kan vi endelig få fra høre det fra scenen.

Lille Torungen // kr 360,-
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UNG KLASSISK VORSPIEL 
FREDAG 18. MARS, KL.18.00

Ung klassisk inviterer til musikalsk kammervorspiel med unge musikere fra 
Agder.

På denne konserten serverer unge, talentfulle utøvere et variert 
kammermusikalsk måltid. 

De fleste utøverne vil være deltakere fra audition til Ung klassisk talent eller 
tidligere prisvinnere i Ung klassisk talent. Det vil være både musikkstudenter 
og elever i kulturskolene som entrer scenen.

Lille Torungen // fri entré
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FARTØY VALEN SEILER IGJEN!FARTØY VALEN SEILER IGJEN!
KRISTIAN VALEN

FREDAG 18. MARS, KL.20.00

Store Torungen // kr 525,-

For snart 20 år siden fikk en av tidenes mest populære norske komikere sitt 
store gjennombrudd med sitt kritikerroste show «Fartøy Valen». Når Siddisen 
nå er tilbake på scenen, er tittelen på hans nye show ikke tilfeldig.  

Blant «mannskapet» på nye Fartøy Valen befinner det seg noen av de 
karakterene som har gjort Kristian så utrolig populær og elsket. De det blir 
et gjensyn med, fremstår slik «de» er i dag – ikke slik de var – selv disse 
fortjener å bli fremstilt i nåtid, men karaktertrekkene har nok ikke endret 
seg. 

I Kristian Valens forrige produksjon, «Åsted Valen», introduserte han et 
Snapchat-innslag som ble en hit – den vil selvsagt bli med videre på 
seilasen i hans nye show, også med nye profiler. 

På de fleste spillestedene vil han inkludere et unikt nummer hvor han gjør en 
parodi/imitasjon som publikum har et nært forhold til! – det være seg en 
kjent lokal person eller et tema som publikum lokalt engasjerer seg i.

Kast loss – bli med på Kristians nye seilas!
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UNG KLASSISK MATINÉ AGDER CAMERATA TRIO  
LØRDAG 19. MARS, KL.13.00

Agder Camerata er kjent for å ha mye samtidsmusikk på repertoaret, men her 
vil de presentere en meny av gammelt og nytt. Hovedverket er en liten, søt 
pianotrio av Johannes Brahms – på nesten 40 minutter. Den er utrolig vakker, 
og man vil ikke at den skal ta slutt. Et annet episk verk på menyen er «Jordens 
Vuggesang» av Rolf Gupta. Det ble skrevet i 2018 og urfremført samme år av 
Agder Camerata. Dette ekstremt stillferdige verket varer ikke så lenge som 
Brahms, men det føles som tiden stanser – på en god måte. Det vil også bli 
urfremføringer av to korte verk, av Mark R. Candasamy og Vidar Kristensen.

Noelia Castiñeira Dasilva – fiolin, Randi C. P. Birkeland – cello, Erik Haugan 
Aasland – piano

Lille Torungen // kr 200,- / 150,- (medl. MV/AJK), fri entré (student, barn u/16 år)
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UNG KLASSISK TALENT 
LØRDAG 19. MARS, KL.18.00

Finalekonsert i musikkonkurransen for unge musikere. Opplev fremtidens 
stjerner nå!

Unge musikere konkurrerer om solistoppdrag med Kristiansand 
Symfoniorkester (KSO-prisen) og pengepriser/premier i 4 klasser.
Finalistene blir tatt ut av fagjuryen etter audition i februar 2022 og blir 
bekjentgjort i slutten av februar. Det tas vanligvis ut mellom 10 og 15 finalister 
fordelt på de 4 klassene. Juryen består av representanter fra Kristiansand 
Symfoniorkester, Universitetet i Agder, Risør Kammermusikkfest samt to 
representanter oppnevnt av Ung klassisk.

Pengeprisene og premiene er sponset av Sparebanken Sør.

Store Torungen // kr 125,- / fri entré (student, barn u/16 år)

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

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

Solid
samtalepartner  

og rådgiver
Holthes vei 2, 4848 Arendal    www.korslund.as    E @Korslund.revisjon    C korslund-as
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Tallenes tale
Autorisert regnskapsførerselskap

Landbø Regnskap AS
Hos oss får du personlig kundebehandler 

som utfører ditt regnskap fra A-Å
Holthes vei 2, 4848 Arendal, 37 00 55 20, post@landboe.no

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

VÅR BEATLES-HYLLEST 
RYPDAL–HOEL–HJELMELAND–KARLSNES–GRJOTHEIM
ONSDAG 23. MARS, KL.19.00

Fem av Norges beste artister deler scene i «Vår Beatles-hyllest» – stjernelaget 
Inger Lise Rypdal, Jørn Hoel, Bjarte Hjelmeland, Lise Karlsnes og Espen 
Grjotheim. Sammen skaper de musikalsk magi av alle klassikerne fra verdens 
største musikkband – The Beatles. 

Showet har fått knallkritikker, VG skriver at det er «et hjertelig show», 
«rørende og grøssende vakkert», mens Aftenpostens Mona Levin skriver at alle 
fem «leverer glansnummer» og at gutta «smelter damene i salen» til 
terningkast 5. 

Store Torungen // kr 640,-

ALICE ARENDAL KULTURSKOLE
TIRSDAG 22. MARS, KL.17.00 & 18.30

Få med deg denne morsomme og fargerike musikkteaterforestillingen for hele
familien! «Alice» er basert på den klassiske historien «Alice i eventyrland» av 
Lewis Carroll. 

Forestillingen er Arendal Kulturskole sin storproduksjon, og er et
samarbeid mellom fire grupper fra drama, musikk- og sangelever, koret Korall,
samt lærer ved kulturskolen. Vi møter Alice, som fyller 13 år, og må ut på en 
reise gjennom Eventyrland for å finne meningen sin. Å finne meningen er ikke 
lett, men veien blir til mens hun går seg vill!

Forfattere: Margrete Bratberg og Karoline Meyer. Komponist: Mattias Krohn
Nielsen. Regi: Heidrun Sangvik og Kirsti Kobbeltvedt

Lille Torungen // kr 200,- / 100,- (student, barn og unge u/20 år)
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INTO THE WOODS ARENDAL MUSIKKTEATER
TORSDAG 31. MARS, KL.19.30 – PREMIERE
FREDAG 1. & LØRDAG 2. APRIL KL.19.30

Velkommen til Arendal Musikkteaters 10. forestilling «Into the Woods».
Musikalen «Into the woods» fletter sammen handlingen fra flere av Brødrene 
Grimms og Charles Perraults eventyr og utforsker konsekvensene av figurenes 
ønsker og oppdrag. De sentrale figurene er hentet fra Askepott, Rødhette og 
ulven, Jack og bønnestengelen, Rapunsel og flere andre.

Musikalen er knyttet sammen av en historie om en barnløs baker og hans kone 
og deres ønske om å starte en familie. Deres møte med en heks som har 
kastet en forbannelse over dem og møter med andre eventyrfigurer i løpet av 
reisen deres. Som i alle eventyr så ender det godt… eller gjør det det?

Store Torungen // kr 420,-
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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+)
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BOBO STENSON TRIO ARENDAL JAZZKLUBB
TORSDAG 24. MARS, KL.20.00

Blant jazzpianoets store lyriske mestere, som Bill Evans og Keith Jarrett, hører 
også Bobo Stenson hjemme. I femti år har han utviklet denne sjangeren, blant 
annet sammen med Anders Jormin og Jon Fält. Vi lar John Fordham i The 
Guardian fortelle hvorfor: «.... Stenson er fortsatt en av de mest sofistikerte og 
givende jazzpianister på planeten. Fält er det kreative jokerkortet i den svenske 
trekanten. Jormin er like elegant konversativ som enhver bassist i Europa ...» 
Vi trenger ikke si mer!

I samarbeid med Sørnorsk jazzsenter.

Bobo Stenson – piano, Anders Jormin – bass, Jon Fält – trommer

Lille Torungen // kr 250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student)
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MORTEN BRAGDØS HAGETIPSMORTEN BRAGDØS HAGETIPS

ONSDAG 6. APRIL, KL.19.00

Lille Torungen // kr 280,-

Våren står på trappene, og nå får du en mulighet til å gå den fine tiden i 
møte med ekstra grønne fingre.

Morten Kr. Bragdø er fjerdegenerasjons gartner, anleggsgartnermester, 
foredragsholder og forfatter av «Hageboka - enklere blir det ikke». Han er 
kjent fra artikler i landets aviser, faste opptredener både i NRK og TV2, fra 
podcasten Plantepodden og som @morten_bragdo på Instagram.  Nå kommer 
han og deler sine beste hagetips med oss.

Morten sier selv at det er utrolig mye naturen kan bedre enn du tror. Den kan 
ordne næring til plantene dine. Den kan sørge for at ugress ikke blir en 
utfordring. Den kan sørge for at insekter og sykdommer ikke blir et problem. 
Den kan sørge for sunnere avlinger. Den kan gjøre deg lykkeligere. Og 
samtidig kan du ha det akkurat så fint som du selv vil i hagen din.

Velkommen til en kveld med Mortens beste hagetips. Etter foredraget blir det 
god anledning til å stille spørsmål.
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LARS ANDREAS HAUG BAND ARENDAL JAZZKLUBB
TORSDAG 7. APRIL, KL.20.00

Da tubaisten Lars Andreas Haug for noen år siden valgte å gjøre arendalitt av 
seg, viste han at man kan være en skapende moderne musiker selv om man 
ikke bor i en metropol. Det beste beviset foreligger nå, etter at Lars Andreas 
sammen med det syv manns og kvinne sterke bandet, slapp deres andre album, 
Wazairo. Lars Andreas trenger neppe nærmere presentasjon, vi sier bare 
velkommen til en spennende og velspillende musikalsk forundringspakke.

Camilla Susann Haug – vokal, Gunnar Halle – trompet, Kalle Moberg – 
akkordeon, Johannes Billich – piano, Steffen Schorn – saksofon, Lars Andreas 
Haug – tuba, Knut Aalefjær – trommer

Lille Torungen // kr 250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student)
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BOOM CHICKA BOOM THE SOUND OF JOHNNY CASH 
FREDAG 8. APRIL, KL.19.00

Her blir det gjenhør med Cashs tidligste utgivelser og noen av Arly Karlsens 
selvkomponerte sjangertroe låter. Det blir en fordypning i den minimalistiske 
men uttrykksfulle musikkformen som startet med Johnny Cash & The 
Tennessee Two, en historisk og nyskapende gren av rockabilly-musikken. 

Publikum vil få innblikk i hvordan og hvorfor denne musikken oppsto, sammen 
med historier fra Arlys møter og opptredener sammen med søskenene til 
Johnny Cash og Cash sin tidligere bassist Dave Roe. 

Arly med band og gjesteartist Jeanne Joreid, vil ta for seg magien i Cashs 
musikk. Både måten å bruke stemmen, spille denne musikksjangeren på og 
ikke minst den spesielle grooven som går under benevnelsen Boom Chicka 
Boom. Bandleder: Hawk Christensen 

Store Torungen // kr 380,-
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UKM 2022 FYLKESFESTIVAL 
UNG KULTUR MØTES I AGDER
LØRDAG 23. APRIL

UKM (Ung Kultur Møtes) er en av våre viktigste visningsarenaer og møteplass 
for ungdom uansett sjanger og uttrykk. 

Dette blir en forestilling og en festivaldag med mye trøkk og variasjon. Kunst, 
musikk, dans, media, arrangører er bare noen stikkord for dagen. 

Les mer på www.UKM.no/agder.

Store Torungen // kr 125,- / fri entré (barn og unge u/20 år)

HEDDA GABLER AV HENRIK IBSEN 
RIKSTEATRET 
TIRSDAG 26. APRIL, KL.19.00

Hedda Gabler er en av Henrik Ibsens mest sammensatte karakterer. Om det 
eksistensielle dramaet skrev han selv at «Hos Hedda ligger dyb poesi på 
bunden. Men omgivelserne skræmmer hende. Tænk, at gøre sig latterlig.» 
Hedda Gabler er blitt tolket og forsøkt forstått over hele verden.

Når regissør Fredrik Longva setter opp klassikeren for Riksteatret, vil han finne 
ut av hvem Hedda er: «Hva får et menneske til å gjøre de tingene Hedda gjør? 
Hva får oss mennesker til å være destruktive – overfor oss selv og de rundt 
oss? Det er jo spørsmål som vi egentlig burde stille mye mer enn det vi gjør. 
Der opplever jeg at teatret har en unik posisjon i samfunnet. Fordi vi kan stille 
spørsmål uten nødvendigvis å ha svarene».

Store Torungen // kr 415,- / 335,- (honnør, gruppe 10+) / 170,- (u/30 år)
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BERTOLT BRECHT EN KYNISK MENNESKEVENN 
TORSDAG 21. APRIL, KL.19.00

Hva er det verste? Eie en bank eller rane en bank?

Vil du har svar, så oppsøk konserten der Vigdis Hjorth vil prøve å overbevise 
deg om at verden bør omorganiseres, Espen Leite spiller trekkspill (Brechts 
foretrukne instrument), Ruth Wilhelmine Meyer presenterer de mest 
forunderlige lydverdener med stemmen og Jørn Simen Øverli spiller gitar, 
synger og har gjendiktet de fleste av tekstene du vil høre.

Gruppa tilbudogetterspørsel tar for seg evig aktuelle politiske spørsmål i 
Bertolt Brechts tapning på en poetisk og spenstig måte. Alt veves sammen til 
en fascinerende konsertforestilling om Bertolt Brecht (1898–1956). Må 
oppleves! 

Lille Torungen // kr 375,- 
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Store Torungen // kr 550,-

THE GREATEST LOVE OF ALLTHE GREATEST LOVE OF ALL
A TRIBUTE TO WHITNEY HOUSTON STARRING BELINDA DAVIDS

ONSDAG 27. APRIL, KL.19.00

Whitney Houstons musikalske ettermæle blir bragt til live i dette 
kritikerroste hyllestshowet.

Forbered deg på å bli imponert over Belinda Davids fantastiske stemme. Hun 
har toppet hitlistene i sitt hjemland Sør-Afrika og har opptrådt sammen med 
kunstnere som Keri Hilson, Keyshia Cole og Monica. Hun har også vært på 
Fox TVs «Showtime at the Apollo» og BBC1 TVs «Even Better Than the Real 
Thing».

Akkompagnert av live band, kor og dansere kombinert med førsteklasses lyd- 

og lyseffekter, blir det en vakkert arrangert hyllest til en av verdens mest 
elskede sangere.

Showet er fylt med glede og nostalgi, og tar deg med på en hjertevarm reise 
gjennom Houstons største hits som «I Will Always Love You», «I Wanna 
Dance With Somebody», «How Will I Know», «One Moment in Time», «I Have 
Nothing», «Run to You», «Didn’t We Almost Have It All», «Greatest Love of 
All», «I’m Every Woman», «Queen of the Night», «Exhale (Shoop Shoop)» og 
«Million Dollar Bill».

Not affiliated with the estate of Whitney Houston 
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NORSK PÅ NORSK ARENDAL BIG BAND 
LØRDAG 30. APRIL, KL.20.00

«Lykken er» en «Blå Ballong», «Stress» ned med «Voi Voi». 

Norske tekster og norsk musikk av norske komponister og tekstforfattere. Det 
blir en salig lapskaus av MGP-låter, Trond Viggo, Eggum, Knut Anders Sørum, 
Prøysen, Sunde, No.4, Dum Dum og litt Grieg, alt i heftig storbandinnfatning. 

Passer for alle aldersgrupper – fra barn til grått hår. 

Lill og Solveig skal synge oss gjennom 70 år med heftig norsk musikk. 

Arendal Big band gleder seg til å komme litt på utsiden av komfortsonen og 
smelle til. Det blir garantert både smil og latter, og kanskje en tåre. Vi ses.

Store Torungen // kr 250,-

RØDHETTE EN HELT NY FAMILIEFORESTILLING
TORSDAG 28. & FREDAG 29. APRIL KL.18.00
LØRDAG 30. APRIL KL.13.00 & 17.00

Arendals Dramatiske Selskab (ADS) byr på teater for hele familien. I år er det 
eventyret om Rødhette, i en nyskrevet versjon av Bjørg Øygarden.

Vi treffer Rødhette, ulven, bestemor og jegeren og en hel del andre: Rødhettes 
bestevenn Sigurd, et ekorn, en bever, to franske frisører, en ekstra bestemor, 
tre blomster, en kjekk prins, en hund som er livredd for harer, og mye annet.
Dette er en sprelsk og leken historie, der Rødhette mest av alt ønsker å bli 
kvitt den forferdelige hetta bestemoren har sydd. Og vi skal følge Rødhette og 
Sigurd både gjennom skogen og ned i ulvens mage, der vi møter … nei, det får 
dere komme og se selv. ADS lover moro både for ung og gammel!

Lille Torungen // kr 225,- / 175,- (barn u/16 år)
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ANITA I SEKSTI 
DRIVER DUGG – FALLER REGN
FREDAG 13. MAI KL.19.00
LØRDAG 14. MAI KL.18.00

For fjerde år på rad setter Anita Pettersen opp en forestilling i Arendal 
Kulturhus. Denne gang i Lille Torungen. Hun ønsker en litt mer intim scene.

Forestillingen vil, som ved tidligere show, ta for seg revysjangeren og historiske 
hendelser, fra 1962 og fremover, i ord og toner.

Hun vil i år stå alene på scenen, men muligens vil det dukke opp en 
gjesteartist. Med seg på scenen har hun lokale musikere. 

Lille Torungen // kr 300,-
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WOODSTOCK THE ’69 EXPERIENCE 
LØRDAG 21. MAI, KL.19.00

Velkommen tilbake til 1969 og verdens mest omtalte festival; WOODSTOCK! 

Woodstock 1969 var festivalen som samlet nær en halv million mennesker. 
Festivalen levde virkelig opp til intensjonen om å fremme musikk, fred og 
kjærlighet. Her møttes mennesker i alle aldre og fra fjern og nær. De kom for å 
se unge fremadstormende musikere som bl.a. Carlos Santana og Joe Cocker, 
som der fikk sitt store internasjonale gjennombrudd. De fikk også oppleve 
allerede etablerte store artister som; Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Who, 
Creedence Clearwater Revival mfl.

Bli med på en hyllest til artistene, musikken, følelsen og stemningen fra 
Woodstockfestivalen i 1969. Her får du oppleve alt fra det sarte vise-pregede 
til rockens råe kraft.

Store Torungen // kr 395,-

HARPREET BANSAL BAND ARENDAL JAZZKLUBB
TORSDAG 5. MAI, KL.20.00

Indisk tradisjonsmusikk har lenge vært viktig bidragsyter til vestlig 
improvisasjonsmusikk, blant annet i musikken til John McLaughlin og vår egen 
Jan Garbarek. I Norge tar Harpreet Bansal opp hansken og fører sammen 
musikere fra ulike tradisjoner, til musikalske opplevelser som skaper rammen 
for spennende improvisasjonsmusikk.

Med sitt eget band med medlemmer fra Norge, Tsjekkia, Iran og India, tar 
Harpeet Bansal lytterne med på en unik reise hvor geografiske og musikalske 
grenser viskes ut. Vi utfordrer deg til å bli med på reisen!

Harpreet Bansal – fiolin, Andreas Bratlie – tabla/perkusjon/vokal, Vojtech 
Prochazka – piano/harmonium, Javid Afsari Rad – santur, Adrian Myhr – 
kontrabass

Lille Torungen // kr 250,- / 200,- (medl. AJK) / 100,- (student)
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JIMMY CARR TERRIBLY FUNNY
ONSDAG 22. JUNI KL.19.00

Den engelske komikeren Jimmy Carr har kultstatus i Storbritannia og USA, og 
er stadig ute på verdensomspennende turneer. Han er kjent for sin 
umiskjennelige latter, sin mørke humor og for å levere den ene skarpe vitsen 
etter den andre. 

Nå kommer han endelig tilbake Norge med sitt nye show «Terribly Funny»! 
Denne gangen skal Jimmy ta for seg det grusomme. Forferdelige ting som 
kanskje har påvirket deg eller folk du kjenner, og som kan virke støtende og 
sjokkerende. Da gjelder det å huske på det han selv sier: «..they’re just jokes – 
they are not the terrible things». Carr mener at det å være politisk korrekt på 
et standupshow er det samme som å ha HMS-fokus på en rodeo. Nå som du 
har blitt advart; kjøp en billett!

Store Torungen // kr 550,-

SJEF I EGET LIV FOREDRAG MED INGVARD WILHELMSEN
MANDAG 23. MAI, KL.19.00

Med humor, formidlingsevne og glimt i øyet fyller professoren rommet med 
kloke ord og en god dose sunn fornuft. Ingvard Wilhelmsen holder foredrag for 
fulle hus landet rundt og er kjent som en av Norges aller aller beste 
foredragsholdere. La 2022 bli året da du ble «sjef i eget liv»!

 

Lille Torungen // kr 520,- / 467,- (honnør, student, gruppe 10+)
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LYDLØSKONFERANSEN 
FREDAG 17. JUNI, KL.12.30–16.00

Hele verden etterspør utslippsfri teknologi og sirkulær ressursbruk. Kan Norge 
ta ledelsen i et industrielt skifte i båtbransjen? Og i så fall, hvordan skal det 
skje, og hvor raskt kan det skje? 

Det blir bolker om muligheter og barrierer for elbåter, batteriteknologi, 
hydrogen, utslippsfrie passasjerbåter og ladeinfrastruktur langs kysten.

Lydløskonferansen er gratis, men på grunn av plassbegrensing må du ha billett. 
Bli med på Norges viktigste arena for fremtidens båtliv!

 

Lille Torungen // kr 20,- (kun billettavgift)
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P-Hus Vest AS

Parkeringshuset  
nærmest kulturhuset! 

Betaling på nett eller automat  
via skiltgjenkjenning.

Åpent hele døgnet.

SEVEN DRUNKEN NIGHTS 
THE STORY OF THE DUBLINERS 
FREDAG 9. SEPTEMBER, KL.19.00

Talentfulle musikere og vokalister bringer nytt liv til Dubliners ikoniske 
musikk. Men dette er ikke bare en konsert. Historien til The Dubliners fortelles 
av showets karismatiske hovedvokalist og kreative regissør, Ged Graham. Et 
spesielt designet scenesett hensetter publikum til Dublins gater og 
O’Donoghues Pub, hvor The Dubliners historie startet.  

Showet skaper en autentisk stemning og innlevelse, hvor publikum rives med 
og synger og klapper til låter som «The Wild Rover», «The Black Velvet Band», 
«The Irish Rover», «Molly Malone», «Finnegan’s Wake», «McAlpine’s Fusiliers» 
og selvsagt «The Seven Drunken Nights». 

Store Torungen // kr 360,-

THE MAGIC OF ALEXX ALEXXANDER 
THE NEW ERA OF MAGIC!
SØNDAG 18. SEPTEMBER, KL.18.00

Velkommen til en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas!

Opplev en kveld i magiens tegn og la deg forføre av illusjoner og showmanship 
når Alexx Alexxander viser deg hvorfor han er utnevnt til en av verdens fremste 
illusjonister.

Alexx Alexxander og hans team åpner dørene til en magisk aften med helt nye 
illusjoner og shownummer du aldri har sett maken til. Publikum i alle aldre 
over hele Norge skal forbløffes og fortrylles. Velkommen til en magisk 
showopplevelse fylt med humor, forundring og showmanship i verdensklasse!

Store Torungen // kr 445,- / 345,- (barn u/12 år)

NOEN SMAKEBITER FOR HØSTEN
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https://www.arendal.kommune.no/tjenester/vei-parkering-og-havn/parkering/parkeringshus/
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YOUR SONG A TRIBUTE TO ELTON JOHN
LØRDAG 19. NOVEMBER, KL.19.00

Gjør deg klar for et av landets beste hyllestshow, og nyt låter som «Saturday 
Night’s Alright For Fighting», «The Bitch Is Back», «Sacrifice» og «Can You Feel 
The Love Tonight» med noen av Norges mest drevne musikere på scenen. I 
dette showet får du det beste fra Elton John-universet!

Med et seksmannsband i ryggen, gjør Kjetil Grodås Elton John bedre enn noen 
andre! Helt fra han rakk opp til tangentene på pianoet har det gått i Elton John, 
og han har snart 20 år bak seg som Norges svar på den britiske legenden. 
Endelig kommer han til Arendal Kulturhus, så nå er det bare å gjøre seg klar 
for en musikalsk festaften du sjelden har sett og hørt maken til!

Store Torungen // kr 395,- 

EXO, TILLY OG DRØMMEPORTALEN
SØNDAG 23. OKTOBER, KL.16.00

Exo Kids er et musikk og historie-konsept, utviklet av Signe Marie Sørensen og 
Trond Helge Bårdsen, med illustrasjoner laget av Kjetil Bendiksen. De er kjent 
for sitt fantasifulle univers og lekne tilstedeværelse på scenen. Barne-
musikantene debuterte med albumet «Hæ Hæ Hæ?» i 2018 og har siden den 
gang gjestet små og store scener.

Tema for Exo Kids andre forestilling og album «Exo, Tilly og Drømmeportalen», 
er klimakrise, samarbeid og kreativitet. Med seg på scenen har de 
supermusikerne Sofie og Bård, som har begge rukket å bygge seg solide 
musikk-karrierer de siste årene. Sammen lover gjengen et fyrverkeri av en 
opplevelse, med fengende låter, utenomjordisk fest og en god dose 
klimaprotest. 

Lille Torungen // kr 125,- / 105,- (familie 4+)

FIRE FULLE DAMER ENDA FULLERE
FREDAG 14. OKTOBER, KL.19.00

I 2012 gjorde Fire Fulle Damer bestående av Hege Riebe, Elin Riebe, Lene 
Lagesen og Tone Winther forestillingen «Heilt kanon» som ble en stor 
publikumssuksess. Agderpostens anmelder ga forestillingen en sekser på 
terningen. 

Damene har ikke mindre å by på nå. Her viser de seg i en ny innpakning, noe 
som også kan gjenspeile at det tross alt er ti år siden sist. Fire Fulle Damers 
tekster er fra det som er selve livet, det som damer faktisk er fulle av. 

Forestillingen «Enda fullere» tar publikum med på ett døgn i de fire damenes 
liv, med humoristiske, kyniske, tårevåte, sprudlende, sårbare og selvironiske 
tekster, også i form av musikalske innslag. 

Store Torungen // kr 395,- 
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https://www.arendalkulturhus.no/program/your-song-a-tribute-to-elton-john/
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https://www.arendalkulturhus.no/program/fire-fulle-damer/
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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 Arendal 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 Arendal Kulturhus. 
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 arendalkulturhus.no eller 
riksteatret.no.

MIO, MIN MIO
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ARE KALVØ TOPPAR VG-LISTA

FOLK OG RØVERE I KARDEMOMME BY VG-LISTA
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https://www.riksteatret.no/


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 forestillinger. 
Ved barneforestillinger og arrangementer i regi av 
Arendal Jazzklubb og Musikkens Venner åpner Buen 
1 time før forestilling. 

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

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

