
BILLETTER: ARENDALKULTURHUS.NO | 37 00 60 60

PROGRAM
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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.

03.02 | KARUSELLSKAPSSYK Øystein Sunde og Meget i sløyd

11.02 | NATURAL BORN KOMIKER Hans Morten Hansen

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

12.02 | BESTEVENNER Barneforestilling

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

19–20.02 / VAIANA Bølgen dansestudio

24.02 | MIN FORESTILLING OM MOR Bente Børsum

24.02 | VIGLEIK STORAAS – JOHN SURMAN DUO Arendal Jazzklubb 

PROGRAMOVERSIKT
FEBRUAR
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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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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/


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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https://www.arendalkulturhus.no/program/karusellskapssyk-oystein-sunde-og-meget-i-sloyd/


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

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)

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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https://landboe.no/
https://www.arendalkulturhus.no/program/natural-born-komiker/
https://www.arendalkulturhus.no/program/beethoven-chopin/


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+)

PEPPA GRIS LIVE OVERRASKELSESFEST!
ONSDAG 16. FEBRUAR, KL.16.30 & 18.30

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+)
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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,-
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https://www.arendalkulturhus.no/program/bestevenner/
https://www.arendalkulturhus.no/program/peppa-gris-live/
https://www.arendalkulturhus.no/program/erik-bye-av-og-med-benny-borg/


P-Hus Vest AS

Parkeringshuset  
nærmest kulturhuset! 

Betaling på nett eller automat  
via skiltgjenkjenning.

Åpent hele døgnet.

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,- 

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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https://www.arendal.kommune.no/tjenester/vei-parkering-og-havn/parkering/parkeringshus/
https://www.arendalkulturhus.no/program/tore-sagen-gjor-standup/
https://www.arendalkulturhus.no/program/lukas-zabulionis-band/


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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VAIANA BØLGEN DANSESTUDIO
LØR 19. & SØN 20. FEBRUAR, KL.12.30 & 17.00

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

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

Store Torungen // kr 310,- / 220,- (hønnør, barn u/16 år)
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https://www.arendalkulturhus.no/program/min-forestilling-om-mor/
https://www.arendalkulturhus.no/program/min-forestilling-om-mor/
https://www.arendalkulturhus.no/program/vigleik-storaas-john-surman-duo/
https://www.arendalkulturhus.no/program/vaiana/


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

