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BILLETTER: ARENDALKULTURHUS.NO | 37 00 60 60

PROGRAM
MAI 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.

PROGRAMOVERSIKT
MAI

05.05 | ARENDAL BYORKESTER Vårkonsert

05.05 | HARPREET BANSAL BAND Arendal Jazzklubb

06.05 | GROWN Support: Starkers

07.05 | BLOD, SVETTE OG MOR MI Christian Ottesen

13.05 | ANITA I 60 Driver dugg – faller regn

21.05 | WOODSTOCK The ’69 experience

23.05 | SJEF I EGET LIV Ingvard Wilhelmsen
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https://www.gard.no/web/frontpage
https://www.arendalbbl.no/
https://ssr.no/
https://asko.no/
https://www.arendal.kommune.no/
https://agderfk.no/
https://www.sor.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/


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


Vi løser dine behov 

ARENDAL BYORKESTER 
VÅRKONSERT
TORSDAG 5. MAI KL.19.00

Arendal Byorkester inviterer til vårkonsert i Arendal Kulturhus. Temaet for årets 
konsert er film. Det blir et variert program med alle typer filmmusikk.

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

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

Dirigent: Britt Hilde Våge

Store Torungen // kr 250,- / 150,- (honnør, barn u/16 år)
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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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https://www.ivrerekruttering.no/
https://www.arendalkulturhus.no/program/arendal-byorkester/
https://www.arendalkulturhus.no/program/harpreet-bansal-band/


GROWN 
SUPPORT: STARKERS
FREDAG 6. MAI KL.20.00

Å bli eldre høres for mange ut som «å lene seg tilbake og vente på å dø».
Gutta i GrowN beviser at det ikke trenger å være slik. Tvert imot: I deres tilfelle 
er det å være voksen det beste eksemplet på at livserfaring og musikalsk 
modenhet kan være den aller beste grobunn for bra musikk full av sjel. De to 
hjernene bak GrowN klarer det med glans. Bak det «nye» bandet er det ingen 
ringere enn Clawfinger-gitaristen Bård Torstensen og vokalist Harald Dose, som 
gjorde en karriere som storbandmusiker og musikalartist mens Bård var på 
veien med Clawfinger. De gjenforenes etter 30 år i bandet GrowN.

Supportbandet Starkers består av Simen Svanevik Bendiksen på gitar og Vidar Hushovd 
på vokal. Duoen spiller kjente og ukjente låter arrangert i et nakent lydbilde.

Lille Torungen // kr 280,-

BLOD, SVETTE OG MOR MI 
CHRISTIAN OTTESEN
LØRDSAG 7. MAI KL.19.00

Populære Christian Ottesen er endelig klar for Arendal og Lille Torungen med 
en forestilling preget av både mye humor men også alvor.

«Blod, svette og mor mi» er en hyllest til hans fantastiske mor Gro og andre 
mødre der ute. Ikke minst alle som smiler, men lider. Forestillingen høster 
svært gode kritikker fra både publikum og anmeldere, og har så langt blitt sett 
av over 5000. Her får du en forestilling som du ikke kommer til å glemme på 
lang tid. Dette vil du rett og slett ikke gå glipp av!

Regi har komiker Rune Bjerga.

Lille Torungen // kr 429,-
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http://bingosor.no
https://www.arendalkulturhus.no/program/grown-support-starkers/
https://www.arendalkulturhus.no/program/blod-svette-og-mor-mi/
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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,-

ANITA I SEKSTI 
DRIVER DUGG – FALLER REGN
FREDAG 13. MAI KL.20.00

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,-

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»!

 

Store Torungen // kr 520,- / 467,- (honnør, student, gruppe 10+)
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https://www.arendalkulturhus.no/program/riksteateret-mio-min-mio/
https://www.arendalkulturhus.no/program/woodstock-the-69-experience/
https://www.arendalkulturhus.no/program/woodstock-the-69-experience/
https://www.arendalkulturhus.no/program/anita-i-seksti/
https://www.arendalkulturhus.no/program/sjef-i-eget-liv/


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/

