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Vestby sykehjem - NB! kun for beboere og pårørende.
Arrangementet starter kl 15:45 - underholdning fra kl. 16:15 - 17:00

Dette er et hyggelig program, satt sammen med tanke på godt voksne
mennesker. Reportoaret er variert og trivelig og inneholder både
klassiske perler og vakre viser. Mange eldre vil nok huske Roar
Engelbergs panfløytespill fra slutten av 80-tallet og glede seg over å få
høre det igjen. Fra repertoaret kan nevnes: Jeg tok min nystemte.....,
Vestland vestland, Fjelltrall, What a wonderful world, Vårsøg og andre
kjente melodier.

“Hildringstimen” med Roar Engelberg

Steinløkka (Son bo- og servicesenter)
Salg av kaffe og kaker fra kl 11.30. Underholdning kl 12.00 - 13-00
Gratis for beboere, ellers kr 50,- i inngang.

Mona og Morten fra Fredrikstad, har rotet i “sang-skattekista”,
og funnet frem kjente, glemte og kjære viser og evergreens fra
inn- og utland. Et gjenhør med melodier som f.eks: Sentimal Journey,
Que Sera Sera, Jag tycker om dig, Hovedøen m. fl.
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“Vi over 60” sørger for kaffe og noe å bite i.
Loddsalg - gratis inngang
Elverhøy i Hølen - dørene åpner kl 17:45 - konsert kl 18:15

Liv er kjent for sitt sterke sceneuttrykk og sine gode tekster.
Hun holder konserter i hele norden, og den fantastiske “Snøenglar” er oversatt
til både svensk og dansk. Liv er leder i norsk visesangklubb, har fått
låtskriverklubben “Nye Skalder”s ærespris, og har mottatt stipend fra Norsk
komponistfond. Hun bor i Son, og er en aktiv deltager i det lokale kulturmiljøet.
Denne kvelden kommer hun for å varme publikummet i Hølen.

Liv Kreken
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Jørn Hoel

Foajeen på Vestby Arena - inngang 150 kr
Dørene åpner kl 16:30 - servering kl 16:45 -konsertstart kl 18:00

Arena Kafè sørger for god mat - NB! må bestilles

Spaserstokken inviterer til en konsert i forestillingsformat med
“Kongens” låter i nye arrangement og med nye, svenske oversettelser.
En time med humor, varme, litt alvor, kjærlighet og musikk. Få med deg
denne forestillingen som har blitt spilt for fulle kulturhus over hele Sverige.
Frøken Elvis slapp i april sin debutskive ”Elvis på svenska”, Den rockete
glitterdrakten er byttet ut med et akustisk popsnitt, og casanovaens
smektende stemme er erstattet av Camilla Fritzéns intime sang.

Frøken Elvis

Arena Kafè sørger for god mat- NB! må bestilles
Foajeen på Vestby Arena - inngang 150 kr
Dørene åpner kl 16:30 - servering kl 16:45 -konsertstart kl 18:00

Jørn Hoel er en allsidig musiker og en av landets mest etablerte
artister. Han synger like særpreget og sensuelt på Tromsø dialekt
som på engelsk, og har like godt grep om sine slagere i fra 80-tallet
som den latin- amerikanske musikken - til tross for at han er fra
Nordens Paris. Med lune kommentarer, betraktninger og små
anekdoter om tekstene og historiene bak, lover vi deg en
helstøpt aften.

kl 15:00 Treffsenteret i Vestby (kun for beboere)

kl 11:00 “Vi over 60” i Hvitsten
“Vi over 60” server kaffe og noe å bite for 50 kr kl. 11:00
konserten starter kl 12.00 - Loddsalg - gratis inngang

Gunnar GP vil de fleste huske som en av de velkjente stemmene i ”9-timen”.
Han ledet den folkelige og populære, ukentlige serien ”Glade Minner”, der
lytterne fikk høre kjente og kjære melodier, og interessante intervjuer med
mange av dem som hadde gjort tonene evigvarende. Når Gunnar GP
besøker Vestby med sin forestilling ”Glade Minner”, så er det duket for en
helt spesiell hyggestund med allsang, friske toner og latter.

Gunnar GP med “GLADE MINNER”

Den kulturelle
spaserstokken i Vestby
Målet med Den kulturelle spaserstokken er:
- å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.
- å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og
omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter
lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
- å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der
de eldre befinner seg i dagliglivet.
Vestby kommune mottar midler fra Akershus fylkeskommune
til gjennomføring av tilbudene i Den kulturelle spaserstokken etter
årlig søknad og tildelingsrunde.
Den kulturelle spaserstokken i Vestby kommune startet så smått opp
i 2011 med institusjonskonserter. Siden den gang har det blitt holdt flere
konserter og foredrag under spaserstokkparaplyen.
Kulturtjenesten samarbeider med representanter fra flere av kommuenes
seniororganisasjoner og institusjoner om å sette opp programmet og
gjennomføre arrangementene i vår kommune.
Spaserstokken arrangerer konserter for beboere på Steinløkka bo- og
Servicesenter og Treffsenteret i Vestby.
For de som ønsker å benytte seg av spaserstokktilbudet, men har problemer
med å komme seg til arrangementene på egen hånd, kan vi tilby transport.
Vestby Lions og Frivillingsentralen stiller opp med biler og sjåfører ved
behov. Vi håper at dette kan bidra til at du kan komme deg ut, være sosial
og oppleve kultur. Ring telefonnummer 64980799
Målgruppen for spaserstokken er seniorer i alle aldre.
Vel møtt skal du være..

For mer informasjon om Spaserstokken og
oversikt over arrangementer se:
www.vestby.kommune.no/den kulturelle spaserstokken

